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   PIOTRKÓW

Spotkajmy się w mediatece! 
To nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale 
także – jeśli nie przede wszystkim – centrum nauki  
i techniki. Dzięki Mediatece 800-lecia nie tylko zmieniło 
się oblicze Podzamcza. Piotrków zyskał inkubator in-
spiracji, miejsce spotkań młodszych i starszych, całych 
rodzin, pasjonatów oraz świetną atrakcję turystyczną. 
Otwarcie już 14 czerwca.

Turystyka filmowa 
sposobem na promocję Piotrkowa

Piotrkowianie 
są najważniejsi!
Rozmowa z prezydentem miasta

czytaj na str. 7

czytaj na str. 4-5

W Piotrkowie Trybunalskim powstaje coraz więcej nowych budynków 
mieszkalnych, a nawet osiedli mieszkaniowych. Miasto rozwija się pod tym względem 

w sposób bardzo dynamiczny, ale i równomierny. Mieszkania są budowane bowiem w różnych 
punktach trybunalskiego grodu. Władze Piotrkowa stawiają na projekt „Młode Stare Miasto”. 

Gdzie – oprócz Starówki – można lub w najbliższej przyszłości będzie można zamieszkać?B o o m 
mieszkaniowy w Piotrkowie! czytaj na str. 2

czytaj na str. 3
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Potencjał drzemiący w rynku 
mieszkaniowym w Piotrkowie 
dostrzegli prywatni inwestorzy, 
którzy oferują mieszkania oraz 
jednorodzinne domy, i to położone 
w różnych lokalizacjach. 

Pięknie rozwija się osie-
dle 800-lecia, czyli kompleks 
budynków zlokalizowany na 
uboczu osiedla Wyzwolenia. 
Na terenie pomiędzy ul ica-
mi Wierzejską i Broniewskie-
go powstało już kilka bloków,  
w których ekspresowo „rozeszły 

Inwestycje miejskie
Kluczową sprawą dla władz 

Piotrkowa jest projekt „Mło-
de Stare Miasto”, mający na 
celu przywrócenie świetności 
najstarszej części miasta oraz 
stworzenie tam atrakcyjnego 
osiedla mieszkaniowego. Klu-
cze do pierwszych mieszkań 
już wręczono pod koniec ubie-
głego roku. Piętnaście rodzin 
zamieszka ło w kamien icy  
i oficynie, które powstały przy 
ul. Garncarskiej 6-8. Wcześniej 
dziewięć rodzin wprowadziło się 
do kompleksowo wyremontowa-
nych lokali w kamienicy przy 
placu Czarnieckiego 1/Rynku 
Trybunalskim 5. 

Jeszcze w tym roku 31 ro-

dzin wprowadzi się do pięknej 
kamienicy powstającej w bli-
skim sąsiedztwie mediateki. 25 
kolejnych mieszkań znajdzie się 
z kolei w kompleksowo zmoder-
nizowanych kamienicach przy 
ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 
16 i Starowarszawskiej 5. Prace 
renowacyjne już się rozpoczęły 
i potrwają do przyszłego roku. 

Na tym jednak nie koniec. 
Miasto już przygotowuje się 
do kolejnych inwestycji miesz-
kaniowych. Obecnie rozważa-
ne są lokalizacje następnych 
budynków. Jeden z nich może 
znaleźć się w okolicy budynku 
stawianego u zbiegu ulic Staro-
warszawskiej i Jerozolimskiej. 

Co proponują nam developerzy?
się” wszystkie mieszkania. De-
weloperzy realizują już kolejne 
inwestycje. W tym miejscu dwa 
bloki w formule TBS postawiło 
również miasto. Obok nieba-
wem staną kolejne dwa. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cie-
szą się mieszkania budowane 
m.in. przy ulicach: Źródlanej  
i Modrzewskiego, Jagiellońskiej, 
Narutowicza, Rzemieślniczej 
czy Krakowskie Przedmieście. 

Kilka tygodni temu rad-
ni podjęli także uchwałę, na 

mocy k tórej u zbiegu ul ic 
Energetyków i Kasztanowej 
powstanie następne osiedle. 
Zgodnie z planami developera 
ma tam stanąć sześć budynków 
mieszkalnych i jeden handlo-
wo-usługowy. 

Szeroką bazę mieszkanio-
wą w Piotrkowie dopełniają 
ciekawe oferty kupna domków 
jednorodzinnych. Takie osiedle 
wyrosło m.in. przy ulicy Micha-
łowskiej, a w planach jest przy 
ul. Życzliwej. 

W Piotrkowie Trybunalskim powstaje coraz więcej nowych budynków 
mieszkalnych, a nawet osiedli mieszkaniowych. Miasto rozwija się pod tym względem 

w sposób bardzo dynamiczny, ale i równomierny. Mieszkania są budowane bowiem w różnych 
punktach trybunalskiego grodu. Władze Piotrkowa stawiają na projekt „Młode Stare Miasto”. 

Gdzie – oprócz Starówki – można lub w najbliższej przyszłości będzie można zamieszkać?B o o m 

Kamienica przy Starowarszawskiej/Jerozolimskiej
– zamieszka tu 31 rodzin. 

W budynku przy ul. Garncarskiej 6/8 swoje „M” znalazło 15 rodzin. 

Przy ul. Jagiellońskiej wyrosło nowe osiedle mieszkaniowe. 

Mieszkanie bliżej natury? Bloki przy ul. Wierzejskiej i Broniewskiego 
wybudowali piotrkowscy developerzy. 

mieszkaniowy w Piotrkowie! 
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Piotrkowianie 
są najważniejsi

Ostatnio nasze miasto jest do-
ceniane i wyróżniane w różnych 
rankingach ogólnopolskich. Co 
się do tego przyczyniło?

Ocena niezależnych eksper-
tów jest dla nas bardzo cenna. 
Już po raz kolejny znaleźliśmy 
się w gronie samorządów nagro-
dzonych „Perłą samorządu”. To 
ranking przygotowywany przez 
publicystów Dziennika Gazety 
Prawnej, którzy biorą pod lupę 
różne aspekty funkcjonowania 
gminy. Piękną nagrodą za wysiłek 
włożony w budowę mediateki był 
laur „Top Inwestycja Komunalna 
2019”. W tym przypadku docenił 
nas opiniotwórczy Portal Samo-
rządowy, a dokładniej kapituła, 
w skład której wchodzili eksperci 
z różnych branż i dziedzin oraz 
przedstawiciele wielu instytucji 
na czele z Andrzejem Derą, mi-
nistrem w Kancelarii Prezydenta 
RP. Nasze nowoczesne centrum 
kultury i nauki znalazło się w gro-
nie 10 najważniejszych inwestycji 
samorządowych w kraju. Warto 
także wspomnieć o ocenie, która 
nie jest związana z żadnym ran-
kingiem, ale ma dla całego miasta 
bardzo istotne znaczenie. To tzw. 
rating, czyli ocena wiarygod-
ności kredytowej. Ocenę mamy 
na poziomie A, czyli wysoką,  
z perspektywą stabilną. Oznacza 
to niski poziom ryzyka dla inwe-
storów i instytucji finansujących, 
co zachęca do lokowania kapitału 
w Piotrkowie. Zaś dla mieszkań-
ców jest to informacja, że finanse 
miasta są bezpieczne.

Jak nasze miasto radzi sobie 
z problemami komunikacyjny-
mi związanymi z przebudową 
trasy A1?

Obawiałem się tej inwestycji. 
Inwestorem przebudowy A1 jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Ten podmiot 
prowadzi inwestycję, odpowiada 
za harmonogram, jego realizację 
oraz jakość wykonania. Wraz  
z rozpoczęciem przebudowy trasy 
na terenie miasta widoczny jest 
wzmożony ruch samochodów. 
Kierowcy, chcąc ominąć korki, 
przejeżdżają przez miasto. Jak 
wjazd samochodów osobowych 
nie jest w żaden sposób ograni-
czony, to auta ciężarowe mogą 
poruszać się jedynie wyznaczo-

W jaki sposób udało się zahamować trend uby-
wania ludności z Piotrkowa? Jak miasto radzi sobie  
z przebudową trasy A1? Co ciekawego zaoferuje nam 
mediateka oraz jak świętować będziemy tegoroczne Imie-
niny Piotrków? O to wszystko pytamy prezydenta miasta 
Krzysztofa Chojniaka.

nymi drogami krajowymi. Wiemy, 
że kierowcy tirów nie zawsze 
jeżdżą zgodnie z przepisami, więc 
zwróciłem się do Policji, Inspekcji 
Transportu Drogowego o podjęcie 
wspólnych działań, mających 
na celu ochronę bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz piotrkowskich 
dróg. Mundurowi w trakcie jednej 
z majowych akcji skontrolowali 
47 samochodów ciężarowych. 
Ukarano 11 kierujących, którzy 
naruszyli przepisy. Funkcjonariu-
sze sprawdzali również ważność 
badań technicznych i stan tech-
niczny pojazdów. Efekty działań 
rozeszły się szerokim echem 
wśród kierowców tirów, ponieważ 
na pewien czas zmniejszył się ruch 
ciężarówek. Jednak musimy te 
działania realizować systematycz-
nie. To nie może być akcyjność. 
Na pewno nie wyeliminujemy 
tego procederu, ale skutecznie go 
ograniczymy.

Praktycznie w całej Polsce 
ubywa mieszkańców. Jak sytuacja 
Piotrkowa wygląda na tle innych 
miast?

Musimy pamiętać, że w kraju 
jest niestety coraz mniej ludzi.  
Z danych wynika, że w ciągu ostat-
niego roku w Polsce ubyło ponad 
26 tys. mieszkańców. To tak jakby 
z mapy znikło jedno małe miasto. 
W Piotrkowie zahamowaliśmy 
trend ubywania ludności i na tle 
innych miast wyglądamy korzyst-
nie. Dla przykładu podam dane  
z raportu o stanie miasta. Posłużę 
się zestawieniem porównującym 
Piotrków z innymi miastami. I tak 
w Bełchatowie ubyło 616 mieszkań-
ców (stan na koniec 2018: 57.432),  
w Tomaszowie Mazowieckim ubyło 
649 (62.649), a w Radomsku jest 
mniej o 283 (46.087). W Piotrkowie, 
który jest największą aglomeracją, 
liczba ludności zmniejszyła się 
jedynie o 29 osób (72.211). Jest to 
optymistyczna informacja. Jednak, 
aby mieć pełen obraz sytuacji bę-
dziemy chcieli przeanalizować dane 
w następnych latach.

Jak Pan sądzi, skąd taka sy-
tuacja?

Piotrków stał się atrakcyjnym 
miastem pod wieloma względami. 
Działa u nas wiele firm, w tym 
kilkadziesiąt produkcyjnych, ofe-
rujących miejsca pracy (profile ich 

działalności przybliżamy na portalu 
miejskim www.piotrkow.pl). Fir-
mom ciągle brakuje rąk do pracy. Na 
koniec ubiegłego roku było prawie 
4,8 tys. wakatów. Liczba bezrobot-
nych z roku na rok maleje, a stopa 
bezrobocia wynosi 5,5% i jest niższa 
niż średnia krajowa i wojewódzka. 
Systematycznie budujemy nowe 
mieszkania i stwarzamy warunki 
do budowania dla developerów 
oraz inwestorów indywidualnych. 
Oprócz mieszkań komunalnych 
i budowanych w systemie TBS, 
równie bogata jest oferta na rynku 
komercyjnym. Uruchomiliśmy spe-
cjalny program mieszkaniowy dla 
młodych małżeństw i osób do 35. 
roku życia. Pierwszych 15 młodych 
rodzin wprowadziło się do nowo 
wybudowanych kamienic na Starym 
Mieście. Obecnie przygotowujemy 
kolejne mieszkania. Bogata podaż 
mieszkań budowanych przez de-
veloperów znajduje popyt zarówno 
wśród piotrkowian, jak i osób, które 
przeprowadzają się do Piotrkowa.  
Z rozmów z przedsiębiorcami wiem, 
że zanim wybudują blok, większość 
lokali mają już sprzedanych. Coraz 
częściej słyszy się o powrotach ludzi 
do naszego miasta, którzy jakiś czas 
temu wyjechali do ościennych gmin, 
jednak ich codzienne życie i tak 
toczyło się w Piotrkowie. Silniejszy 
jest także trend kupowania miesz-
kań przez osoby z innych miast, 
które wiążą swoje życie zawodowe 
z Piotrkowem, albo też dojeżdżają 
do pracy gdzie indziej, a ze względu 
na dobre warunki chcą mieszkać  
w naszym mieście. Piotrków stał się 
dobrym miejscem do życia i miesz-
kania. Wsparte jest to szeroką ofertą 
kulturalną, sportową, rozrywkową 
oraz jakością kształcenia w naszych 
szkołach. Zdaję sobie sprawę, że nie 
zaspakaja to wszystkich potrzeb. 
Mam określony plan działania, 
któremu zaufali mieszkańcy i kon-
sekwentnie go realizuję. Ale jeszcze 
raz podkreślę, aby mieć pełen obraz 
sytuacji należy przeanalizować 
kształtowanie się liczby ludności 
na przestrzeni kilku następnych lat.

Wśród wielu realizowanych 
inwestycji, która jest dla Pana 
najważniejsza i dlaczego?

Bardzo trudno wskazać jed-
ną, konkretną inwestycję. Za-
daniem prezydenta jest dbanie  
o równomierny rozwój miasta 

we wszystkich sferach. W trakcie 
swojej służby publicznej dokła-
dam wszelkiej staranności, aby 
tak właśnie robić. Jeśli miałbym 
wskazać działania, które darzę 
szczególną troską, to są dwie 
takie płaszczyzny. Pierwszą jest 
rewitalizacja Starego Miasta, 
czyli dbałość o dziedzictwo kul-
turowe. Wiąże się to również ze 
wzmocnieniem potencjału tury-
stycznego, co ma niebagatelny 
wpływ na rozwój miasta. W całej 
Europie Starówki są wizytówka-
mi miasta. Piotrkowianie chcieli  
i chcą Starego Miasta, które po-
nownie stało się sercem grodu 
trybunalskiego. Idziemy krok 
dalej. Tworzymy w tym miejscu 
atrakcyjne osiedle mieszkaniowe.  
Drugą, istotną płaszczyzną, na 
której bardzo mi zależy jest roz-
wój przedsiębiorczości poprzez 
tworzenie dobrych warunków 
do inwestowania. Każda inwe-
stycja w poprawę infrastruktury 
drogowej, rozbudowę ogólnie 
pojętych mediów, scalanie grun-
tów, obsługę komunikacyjną, 
przygotowywanie nieruchomości 
pod inwestycje zachęca do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 
Każda nowa firma, która pojawi 
się w mieście, czy informacja  
o rozbudowie już funkcjonującej 
bardzo mnie cieszy, gdyż przekła-
da się to na rozwój miasta.

Widzimy zmiany na Starym 
Mieście. Jednak dużo jest jesz-
cze do zrobienia. Kiedy rewita-
lizacja obejmie cały ten obszar?

Od wielu lat konsekwentnie 
zmieniamy wygląd Starówki. 
Niewątpliwie przed nami jeszcze 
kilka intensywnych lat pracy w 
tym zakresie. Oprócz niedawno 
oddanych do użytku mieszkań, o 
których już wspomniałem, jeszcze 
w tym roku 31 rodzin wprowadzi 
się do urokliwej kamienicy, jaką 
wybudowaliśmy u zbiegu ulic 
Jerozolimskiej i Starowarszaw-
skiej. Bieżący rok, rok następny i 
2021 to czas na generalny remont 
kamienic wzdłuż ulic Zamuro-
wej, w części Starowarszawskiej 
i Garncarskiej. Choć wiele prac 
przed nami, należy zaznaczyć, że 
niektóre nieruchomości należą do 
właścicieli prywatnych. Liczę, że 
podejmą oni działania remontowe 
wzorem innych miejsc w naszym 

mieście. Aktualnie mocno za-
awansowana jest budowa ładnej, 
stylowej, prywatnej kamienicy 
w okolicy liceum „Chrobrego”. 
Inny inwestor jest na etapie przy-
gotowywania projektu atrakcyjnej 
kamienicy u zbiegu ulic Pereca  
i Wojska Polskiego. My również 
jesteśmy na etapie przygotowy-
wania nieruchomości pod budowę 
kolejnej kamienicy wzorem tych  
z ul. Garncarskiej i Jerozolimskiej.

A co może zaoferować miesz-
kańcom nowo wybudowana 
mediateka?

Jestem przekonany, że będzie 
to wyjątkowe miejsce na mapie 
Piotrkowa Trybunalskiego. Nie 
chodzi tutaj tylko o wspaniały 
wygląd, którym zachwycają się 
piotrkowianie oraz osoby przy-
jeżdżające do naszego miasta. 
Najważniejsza jest rola, jaką to 
miejsce będzie pełnić. Mediateka 
stanie się platformą integracji po-
koleniowej i międzypokoleniowej. 
Miejscem miastotwórczym i kul-
turotwórczym. Z niej będą wypły-
wać nowe inspiracje dla naszego 
miasta. Będzie to inkubator myśli 
i pomysłów, z którego będziemy 
czerpać my i następne pokolenia. 
Temu wszystkiemu będą służyć 
najważniejsze elementy mediateki: 
pracownie naukowe, biblioteka  
z wolnym dostępem do księgo-
zbioru, sale zabaw czytelniczych 
dla najmłodszych, pracownia gier 
komputerowych oraz aula konfe-
rencyjna z funkcją sali kinowej. 
Te wszystkie elementy są punktem 
wyjścia, ponieważ mediatekę będą 
tworzyć ludzie, piotrkowianie. To 
oni są najważniejsi. Budując ten 
obiekt, dajemy miejsce, możliwo-
ści, impuls. Będzie to niezwykłe 
miejsce dla nas i następnych 
pokoleń.

Jakie jest Pana największe 
marzenie związane z Piotrko-
wem?

To marzenie częściowo się reali-
zuje. Mam na myśli pracę na rzecz 
rozwoju miasta ponad wszelkimi 
podziałami. Cieszę się, że wiele  
w tej materii się zmieniło. Sądzę, że 
rokiem przełomowym był jubileusz 
800-lecia. Przy okazji tej pięknej 
rocznicy zintegrowaliśmy wokół 
spraw naszego miasta wiele osób, 
zarówno indywidualnych, jak i tych 

działających w różnych organiza-
cjach i stowarzyszeniach. Ten wspa-
niały klimat współpracy utrzymuje 
się i mam nadzieję, że tak będzie 
nadal. Chciałbym, aby wspólna 
troska o dobro miasta zaowocowała 
także w Radzie Miasta. W nowej 
kadencji jest z tym na pewno zdecy-
dowanie lepiej niż było w ostatnich 
latach. Wielu radnych chce wspólnie 
działać, mając na uwadze wyższy 
cel, jakim jest dobro miasta i jego 
mieszkańców. Zdarzają się jednak 
jeszcze przypadki gdzie polityczne 
„gierki” są ważniejsze od wspólnej 
pracy. Ale to zjawiska marginalne. 
Generalnie bardzo dziękuję za do-
tychczasową współpracę większości 
radnych, wiele już osiągnęliśmy. 
Choć kolejne wyzwania przed nami. 
Konsensus i współpraca radnych 
z różnych środowisk politycznych 
bardzo cieszy i dobrze rokuje na 
przyszłość.

Jak będziemy świętować 
tegoroczne dni miasta, czyli 
Imieniny Piotrków? 

Będziemy świętować od 21 
do 23 czerwca. Przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji, dlatego na pew-
no każdy znajdzie coś dla siebie. 
Przez trzy dni nie zabraknie dobrej 
muzyki na żywo, świetnej zabawy, 
a także… emocji sportowych. Roz-
poczynamy w piątkowy wieczór 
V Nocnym Półmaratonem Wielu 
Kultur. Sportowa impreza na stałe 
wpisała się już w kalendarz wyda-
rzeń w naszym mieście. W tym roku 
– w nawiązaniu do kolejnej rocznicy 
urodzin Piotrkowa – w biegu może 
wystartować 802 biegaczy. Zainte-
resowanie udziałem jest rekordowe, 
dlatego szykują się wielkie emocje. 
Zapraszam wszystkich do kibicowa-
nia. W sobotę i niedzielę odbędzie 
się tradycyjny Jarmark Trybunalski. 
W Rynku Trybunalskim pojawią się 
stoiska rzemieślników, kolekcjone-
rów, artystów, twórców ludowych, 
producentów i sprzedawców żyw-
ności oraz artykułów przemysło-
wych. Oczywiście nie zabraknie 
koncertów w sprawdzonym miej-
scu. Scena główna – podobnie jak  
w poprzednich latach – stanie przy 
pl. Niepodległości. Gwiazdami 
tegorocznego święta miasta będą 
m.in.: Happysad i Mateusz Ziół-
ko. Do zobaczenia na Imieninach 
Piotrków! 

Życzę udanej zabawy!
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Spotkajmy się w mediatece! 
To nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale 
także – jeśli nie przede wszystkim – centrum nauki  
i techniki. Dzięki Mediatece 800-lecia nie tylko zmieniło 
się oblicze Podzamcza. Piotrków zyskał inkubator in-
spiracji, miejsce spotkań młodszych i starszych, całych 
rodzin, pasjonatów oraz świetną atrakcję turystyczną. 
Otwarcie już 14 czerwca.

Patrząc na obiekt zlokalizo-
wany na placu Pofranciszkań-
skim, widać, że najstarsza część 
naszego miasta zmieniła swój 
wizerunek o 180 stopni. Budowa 
trzykondygnacyjnego budynku 
zakończyła się na przełomie 
2018/19 roku. Prace trwały 12 
miesięcy. Dwa poziomy obiektu 
przeznaczone są m.in. na biblio-
tekę z otwartym dostępem do 
książek, część naukowo-tech-
niczną, kawiarnię, aulę konferen-
cyjną z funkcją sali kinowej oraz 
powierzchnię wystawową. Jest 
miejsce zabaw dla dzieci, strefa 
młodzieżowa, a także czytelnia. 
Zamontowano nawet wrzutnię 
na książki, dzięki której będzie 
można rozliczyć się z wypoży-
czonej pozycji bez konieczności 
wchodzenia do obiektu.  

Powstał podziemny parking 
na ok. 50 samochodów. Cały 
obiekt nie posiada żadnych ba-
rier architektonicznych. Jest  
w pełni dostępny dla osób niepełno-
sprawnych i wózków dziecięcych. 
Mediateka swoim kształtem 
nawiązuje do otwartej księgi,  
a przeszklone ściany utworzyły 
dwie osie widokowe: na Zamek 
Królewski i zabytkowe wieże 
piotrkowskich kościołów. Za-
gospodarowano teren wokół 
budynku - jest sporo zieleni, 
pojawiły się ławki, a od strony ul. 

Curie-Skłodowskiej stanie stacja 
„Roweru miejskiego”. 

- Ta inwestycja da możliwość 
poszerzania horyzontów, rozwoju 
pasji oraz umiejętności. Media-
teka będzie miejscem integracji 
międzypokoleniowej, gdzie każdy 
- bez względu na wiek - znajdzie 
miejsce realizacji swoich 
zainteresowań. Jestem 
przekonany, że będzie 
to obiekt miasto-  
i kulturotwórczy, 
w którym zro-
dzi się wiele 
ś w i e t n y c h 
p o m y s ł ó w 
dla Piotrko-
wa – mówi 
p r e z y d e n t 
i  z a p r a s z a 
na otwarcie 
obiektu.

- Zaczyna-
my 14 czerwca 
tygodniowym fe-
stiwalem nauki i tech-
niki, który organizujemy 
wspólnie z Politechniką Czę-
stochowską. Tego dnia planuje-
my również oficjalne otwarcie 
z udziałem wicepremiera prof. 
Piot ra Gl ińsk iego – podsu-
mowuje Krzysztof Chojniak, 
zapraszając na festiwal z okazji 
otwarcia obiektu oraz do odwie-
dzania mediateki.

Przy urządza-
niu obiektu – głównie 

przenoszeniu księgozbioru 
– zaangażowanych było wiele 

osób. Bibliotekarze pracowali  
w pocie czoła, ponieważ trze-
ba było przenieść do Media-
teki 800-lecia naprawdę 

potężny zasób…

110 tys. - tyle 
książek znajduje się 

w wypożyczalni 
40 tys. - to liczba książek 

w oddziale dla dzieci 
200 tys. - tyle jednostek 

musieli zakodować i przenieść  
w nowe miejsce bibliotekarze
 i wszyscy, którzy zgłosili się 

do pomocy

4



KOCHAM PIOTRKÓW Czerwiec 2019 r.  

Spotkajmy się w mediatece! Jeszcze nie otwarta, a już nagrodzona 
Top Inwestycja Komunalna 2019 - taki tytuł przyznano 

piotrkowskiej mediatece podczas majowego Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nagrodę odebrał 
prezydent Krzysztof Chojniak z rąk Andrzeja Dery, ministra 
w Kancelarii Prezydenta RP.

Plebiscyt zorganizował Portal Samorządowy. Zgło-
szone do niego inwestycje komunalne oceniane były pod 
kątem rozmachu w odniesieniu do budżetu i możliwości 
samorządu, walorów estetycznych, funkcjonalności, 
nowatorstwa, współpracy z lokalną społecznością na 
etapie projektowania, montażu finansowego (kredyt, 
dotacja) oraz aktywnego gospodarowania majątkiem. 
- Co roku do konkursu zgłaszanych jest od 100 do 150 in-
westycji. Spośród nich wybieramy 25, które są najciekawsze  
i najbardziej prorozwojowe, które wyznaczają trendy w sek-
torze komunalnym. W drugim etapie Rada Konsultacyjna 
spośród tych 25 inwestycji wybiera 10 równorzędnych Top 
Inwestycji – mówił podczas gali Rafał Kerger, redaktor 
naczelny serwisu PortalSamorzadowy.pl.

Obok Piotrkowa Trybunalskiego na liście nagrodzonych 
znalazły się: Brenna, Chorzów, Ciechanów, Dorzecze Wi-
słoki, Gdańsk, Inowrocław, Katowice, Płock oraz Zgierz.

Dwa poziomy obiektu przeznaczone są m.in. na bibliotekę z otwartym 
dostępem do książek, część naukowo-techniczną, kawiarnię, aulę kon-
ferencyjną z funkcją sali kinowej oraz powierzchnię wystawową. Jest 
miejsce zabaw dla dzieci, strefa młodzieżowa, a także czytelnia. Trzecią 
kondygnację stanowi podziemny parking.

Przy urządza-
niu obiektu – głównie 

przenoszeniu księgozbioru 
– zaangażowanych było wiele 

osób. Bibliotekarze pracowali  
w pocie czoła, ponieważ trze-
ba było przenieść do Media-
teki 800-lecia naprawdę 

potężny zasób…

Każdorazowe zwiedzanie 
miasta odbywa się wybranym 
szlakiem turystycznym. Jest to 
oferta spędzania wolnego czasu 
zarówno dla piotrkowian, jak  
i turystów. To nie tylko pomysł 
z powodzeniem realizowany 
przez duże ośrodki, jak Warsza-
wa, Łódź, Gdańsk czy Kraków. 
Piotrkowskie spacery odbywają 
się zazwyczaj w sobotnie po-
południa, począwszy od lutego,  
a kończąc na listopadzie. Biorą  
w nich udział osoby w wieku od 
lat 3 do 80, także niepełnospraw-
ne. Co istotne organizatorzy  
i przewodnicy starają się, by co 
roku ich tematyka była inna. 
Wiodą więc one m.in. szlakiem 

Spacerując, poznają historię Piotrkowa
Od blisko 10 lat piotrkowianie 
mogą poznawać dzieje miasta, 
uczestnicząc w bezpłatnych, te-
matycznych spacerach miejskich 
organizowanych przez Centrum 
Informacji Turystycznej. Rocz-
nie odbywa się ich około 30. 
Uczestnicy spacerów schodzili już  
w podziemia miasta, wchodzili 
na bernardyńską wieżę i wieżę 
ciśnień, zwiedzali cele dawnego 
aresztu śledczego i piotrkowskiej 
cytadeli czy odkrywali piękno 
architektonicznych detali zabyt-
kowej zabudowy Piotrkowa. Tylko 
w jednym z ostatnich spacerów 
wzięło udział ponad 200 osób!

filmowym, Traktem Wielu Kul-
tur, Traktem Piwowarskim, śla-
dami Trybunału Koronnego czy 
Legionów Polskich.

O tym, że imprezy te cieszą 
się sporą popularnością świadczy 
chociażby fakt, że tylko w jed-
nym z ostatnich spacerów, który 
odbył się pod koniec maja i wiódł  
w piotrkowskie podziemia, wzię-
ło udział ponad 200 osób. Jego 
uczestnicy odwiedzili schron 
znajdujący się pod zabudowania-
mi poczty, z kolei pod kościołem 
dawnego klasztoru dominikanów 
(kościół św. Jacka i św. Doroty) 
weszli do mauzoleum rodu Jaxa 
Bykowskich, fundatorów kościoła 
i właścicieli zamku w Bykach,  

a na Starym Mieście przemierzali 
podziemia pod przyrynkową 
kamienicą, znaną obecnie jako 
Hotel Staromiejski. Ten wyjąt-
kowy spacer stał się okazją do 
promowania Piotrkowa poza jego 
granicami, bowiem spacerowi-
czom towarzyszyli dziennikarze 
jednego z największych polskich 
blogów turystycznych „Ruszaj  
w drogę” Katarzyna i Maciej 
Marczewscy, a także dziennika-
rze Radia Łódź. 

Łącznie przez niemal dekadę 
działalności CIT przygotowało 
i przeprowadziło - we współ-
pracy z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym 
oraz Towarzystwem Przyjaciół 

Piotrkowa Trybunalskiego - kil-
kaset spacerów tematycznych. 
Ci, którzy w nich uczestniczyli 
mieli możliwość zobaczenia pod-
ziemnych cel w dawnym carskim 
więzieniu na Starówce, dotknąć 
dzwonów, jak i mechanizmu 
zegara w bernardyńskiej wieży, 
podziwiać panoramę Piotrkowa 
z wieży ciśnień, szukać piotr-
kowskich krasnali, wędrować 
miejscami związanymi z dawny-
mi piotrkowskimi hotelami czy 
„rycerzami bata”. 

Pełną informację na temat 
organizowanych spacerów i ich 
terminów można znaleźć na 
stronie cit.piotrkow.pl jak i na 
profilu CIT na Facebooku.
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Inwestujemy w infrastrukturę

Jak podkreślają eksperci, Piotrków od dekady z powo-
dzeniem inwestuje w infrastrukturę i nieruchomości, 

prowadząc przy tym racjonalną politykę kredytową. Tylko  
w ostatnich ośmiu latach zrealizowano zadania inwesty-
cyjne przekraczające ponad pół miliarda złotych (513 mln 
zł), zmniejszając jednocześnie poziom długu. Piotrków  
w skali wiarygodności kredytowej (tzw. ratingu) otrzymał 
ocenę „A” z perspektywą stabilną. Oznacza to, że miasto 
kontroluje wielkość wydatków, jest wiarygodnym podmio-
tem, zarówno dla kontrahentów i instytucji finansowych, jak  
i dla jego mieszkańców. – Nie boimy się inwestycji, bo to 
one gwarantują stabilny rozwój. Wykorzystujemy przy tym 
dostępne pieniądze zewnętrze – od dotacji, po atrakcyjne 
pożyczki i kredyty. Jak udowadnia wysoka ocena Polskiej 
Agencji Ratingowej INC Rating, robimy to z głową – cieszy 

Eksperci pozytywnie 
o finansach Piotrkowa
Finanse miasta są w dobrej kondycji. Potwierdza to ocena Pol-
skiej Agencji Ratingowej INC Rating. Eksperci szczegółowo zbadali 
ostatnie dziesięć lat budżetowych Piotrkowa. Wzięto pod lupę m.in. 
wszystkie dochody, wydatki, kredyty i pożyczki oraz sposób zarzą-
dzania majątkiem i finansami miasta wraz ze spółkami miejskimi.

się z ratingu prezydent Krzysztof Chojniak i jednocześnie 
podkreśla, że to też duże wyzwanie dla miasta, aby na tak 
wysokim poziomie pozostać.

Rat ing to jeden z najważniejszych wskaźników 
pokazujących kondycję badanego podmiotu i spo-
sób za rządzan ia .  Wiele insty tucji  międzyna rodo-
wych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych  
i  emer y t a lnych ,  towa rzystw ubezpieczen iowych , 
międzynarodowych konsorcjów kapita łowych, jak 
i drobnych inwestorów, dokonując inwestycji, opie-
ra swe decyzje właśnie na opinii wyspecjalizowanych 
agencji ratingowych. Skala ocen to kombinacja liter od  
A do D („AAA” jest oceną najwyższą) oraz znaków plus lub 
minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Plac Niepodległości: miejsce odpoczynku i spotkań

Dzięki tej inwestycji piotrkowianie zyskają ko-
lejne miejsce do relaksu i wypoczynku. 

Zakończyła się przebudowa mediów znajdujących się pod powierzch-
nią ziemi. Wytyczono nowe alejki, a na części z nich jest już ułożona 
kostka brukowa. Zanim rozkopano plac Niepodległości wykonano pie-
lęgnację znajdującego się tam drzewostanu. Niebawem rozpocznie się 
urządzanie placu zabaw oraz skweru z ławkami. Zamiast starego szaletu 
miejskiego do dyspozycji piotrkowian będzie zautomatyzowana toaleta. 
Nie braknie nowości, pierwszej w naszym mieście stacji naprawy rowe-
rów, urządzenia „Smart” (słup ogłoszeniowy) oraz ławki z możliwością 
ładowania telefonów komórkowych. Całość zwieńczy iluminacja, która 
będzie oświetlać zabytkowe mury miejskie. 

Koszt modernizacji to blisko 2,8 mln zł, jednak miasto z budżetu 
wyda dużo mniej pieniędzy. To za sprawą unijnego dofinansowania 
pozyskanego na projekt „Młode Stare Miasto”, którego częścią jest 
przebudowa placu Niepodległości.

Rondo poprawi 
bezpieczeństwo

Budowa ronda u zbiegu ulic Dmowskiego, Żela-
znej, Górnej i Armii Krajowej to jedna z najwięk-
szych i najważniejszych tegorocznych inwestycji 
drogowych w Piotrkowie. Duże skrzyżowanie o spo-
rym natężeniu ruchu zastąpi rondo, które poprawi 
bezpieczeństwo oraz upłynni ruch w tym miejscu.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Zakończyły się już wszystkie roboty podziemne. 
Obecnie drogowcy pracują na wschodniej nitce Al. 
Armii Krajowej. Na tej części widoczny jest już za-
rys ronda. Niebawem roboty przeniosą się na część 
zachodnią. 

- Do wykonania pozostały prace typowo drogowe, 
czyli ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy 
pod jezdnię oraz ułożenie asfaltu. Termin zakończenia 
inwestycji nie jest zagrożony i przypada na paździer-
nik. Samochody po nowym rondzie powinny przeje-
chać w listopadzie. Tym samym mieszkańcy zyskają 
kolejne bezpieczne miejsce na drogowej mapie Piotr-
kowa – informuje wiceprezydent Adam Karzewnik. 
Całość inwestycji dopełni rozbudowa oświetlenia, 
nasadzenie zieleni, montaż małej architektury, 
przebudowa odcinków ulic – przy dojeździe i zjeź-
dzie z ronda, przedłużenie ścieżki rowerowej wraz 
z chodnikiem w Al. Armii Krajowej, po stronie 
wschodniej ulicy Żelaznej oraz po stronie północnej 
ulicy Dmowskiego.

Czas na „Ryneczek”
Wielkimi krokami zbliża się przebudowa ulicy Wojska Polskiego na 

tzw. Ryneczku. Prace powinny ruszyć w drugiej połowie roku. W ma-
gistracie kompletowane są wszelkie dokumenty potrzebne do ogłoszenia 
przetargu, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

Sama modernizacja jednej z głównych arterii Piotrkowa ma być realizowana w dwóch etapach: od wiaduktu 
PKP do ul. Polnej, po czym drogowcy przeniosą się na odcinek Polna - Armii Krajowej. Zakres planowanych 
prac jest bardzo szeroki. Oprócz modernizacji jezdni i chodników, bardzo ważnym elementem, a jednocześnie 
największym wyzwaniem, będzie przebudowa koryta rzeki Strawy.

W tym rejonie miasta na kierowców czekać będzie jeszcze kolejna miła niespodzianka. Obecnie projek-
towane jest włączenie „starej Łódzkiej” do ronda Solidarności, co znacząco zwiększy możliwości przejazdu 
zarówno w trakcie przebudowy Wojska Polskiego, jak i po zakończeniu prac w tej części Piotrkowa. 

 

6



KOCHAM PIOTRKÓW Czerwiec 2019 r.  

Imieniny Piotrków, czyli tradycyjne Dni Miasta przed nami!

W piątek (21.06.) tradycyjnie święto-
wanie zainauguruje Nocny Półmaraton 
Wielu Kultur. W tym roku przypada 
jubileuszowa, piąta edycja tego wielkiego 
wydarzenia biegaczy z całego świata. Za-
praszamy do dopingowania zawodników 
pokonujących kolejne kilometry.

Podobnie jak w poprzednich latach 

koncerty odbędą się przy pl. Niepodle-
głości zarówno w sobotę (22.06.), jak 
i niedzielę (23.06.). Przed piotrkowską 
publicznością wystąpią m.in.: Mateusz 
Ziółko, Happysad.

Podczas święta miasta nie zabraknie 
tradycyjnego Jarmarku Trybunalskiego, 
który na Starówce będzie trwał od soboty 

(22.06) do niedzieli (23.06). Jarmarkowi 
towarzyszyć będą koncerty kapel podwór-
kowych i zespołów ludowych, pokazy 
artystyczne oraz konkursy i zabawy.

Szczegółowe informacje dostępne 
na plakatach oraz stronie internetowej 
www.piotrkow.pl.

Imieniny Piotrków już w weekend 
21 - 23 czerwca. Na piotrkowian czeka 
moc atrakcji i rozrywki. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

Czym właściwie jest „turysty-
ka filmowa”? Dziś określana jest 
mianem „set jetting” i stanowi 
najbardziej rozwojową gałąź bran-
ży turystycznej oraz marketingu 
miejsc. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że rocznie kilka milionów 
osób, wybierając kierunki swoich 
urlopów, chce odwiedzić miejsca, 
w których powstawały zdjęcia do 
bardziej lub mniej znanych filmów 
i seriali, to mamy też do czynienia 
z niesamowitym narzędziem pro-
mocyjnym. Fachowcy PR otwarcie 
mówią, że żadna reklama nie 
nakręca dziś ruchu turystycznego, 
jak właśnie filmowe produkcje.

Tymczasem Piotrków Try-
bunalski to jedno z najbardziej 
filmowych miast w Polsce i w tej 

O tym, że gród trybunalski jest miastem filmowym 
nie trzeba nikogo przekonywać. Mamy na ten te-
mat pokaźną publikację - „Piotrków filmowy” (2011) 
- której zazdroszczą nam nawet łodzianie. Mamy 
wytyczony filmowy szlak na Starym Mieście. Poza 
tym w internecie funkcjonuje strona poświęcona 
naszym filmowym dziejom. Rodzi się więc pytanie, 
czy filmowe dziedzictwo miasta może być sposobem 
na jego promowanie i czy Piotrków ma potencjał, by 
zaistnieć na mapie turystyki filmowej? 

Turystyka filmowa 
sposobem na promocję Piotrkowa

„1920 Bitwa Warszawska” to wielki fresk historyczny o jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata. To 
także jedna z pierwszych w Europie i pierwsza w Polsce, pełnometrażowa produkcja zrealizowana w 3D. 
Za kamerą stanął Jerzy Hoffman, nominowany do Oscara mistrz wielkich widowisk historycznych. Zdjęcia 
do filmu powstawały również w Piotrkowie. 

części Europy. Położony w samym 
sercu kraju, na skrzyżowaniu 
wielu szlaków komunikacyjnych, 
wielokrotnie bywał miejscem pra-
cy, zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych ekip filmowych. Łącznie 
w ciągu minionego stulecia  
w mieście zrealizowano zdjęcia 
do ponad 40 produkcji filmowych: 
32 filmów pełnometrażowych,  
w tym 6 zagranicznych, 1 filmu 
krótkometrażowego oraz 10 seria-
li. Blisko 30 ulic, placów, miejsc  
i obiektów Piotrkowa zagrało 
przed kamerami. Niektóre poja-
wiały się na ekranie przez kilka-
naście sekund, inne nawet przez 
kilkadziesiąt minut. Niezwykły 
urok piotrkowskich plenerów 
docenili najznakomitsi reżyserzy. 

miasto zostało wpisane na szlak 
turystyczny „Filmowe łódzkie”. 
Z kolei w 2017 Muzeum Kine-
matografii w Łodzi przeprowa-
dziło projekt „Odyseja Filmowa”,  
w ramach którego obok warsztatów 
filmowych dla młodzieży odbyły 
się również tematyczne spacery. 
W Piotrkowie 3 lata temu powstała 
pierwsza wizualnie zidentyfiko-
wana trasa turystyczna – „Szlak 
filmowy” – obejmująca obszar 
Starego Miasta. Ponadto Piotrków, 
przy okazji rocznicy 800-lecia, 
mocno stawiał na promocję swo-
jego filmowego dziedzictwa.  
O filmowym Piotrkowie powstały 
programy radiowe i telewizyjne. 
Trzykrotnie Program Pierwszy 
Polskiego Radia nadawał reportaż 

o filmowych dziejach miasta,  
w tym w słynnym „Lecie z Ra-
diem”. Piotrków filmowy gościł 
także w programach: TVP1 
„Zakochaj się w Polsce”, TVP2 
„Pytanie na śniadanie”, TVP3 
Łódź „Łodzią po regionie” oraz 
cyklu Canal+ i Discovery „Pol-

ska na filmowo”. W październiku 
2017 marka „Piotrków filmowy” 
gościła także na World Travel 
Show, czyli Międzynarodowych 
Targach Turystycznych, ucho-
dzących za największą w Polsce 
promocyjną imprezę branży 
turystycznej. 

Na turystyce filmowej 
zarabiają przewodnicy, 
restauratorzy, hotelarze, 
sklepy – zarówno te duże, 
jak i małe, twórcy pamiątek, 
właściciele parkingów. Po-
tencjał w turystyce filmowej 
jest więc ogromy.

„Turystyka filmowa” to kolejna dziedzina promocji mia-
sta, która może generować nowe miejsca pracy i dawać 
zarobek. Turysta, który wędruje filmowym szlakiem musi 
mieć, gdzie zaparkować auto czy autokar, dobrze zjeść, kupić 
pamiątki, skorzystać z toalety czy przenocować w hotelu lub 
pensjonacie. Przy okazji można mu zaoferować inne atrakcje.

Gościliśmy całą plejadę znako-
mitych, polskich i zagranicznych 
gwiazd (nawet Robina Williamsa). 
Większość filmów, do których 
zdjęcia kręcono w Piotrkowie, 
zdobyła wiele nagród na między-
narodowych festiwalach, niektóre 
walczyły nawet o Oskara.

Piotrków ma więc wszelkie 
atuty, by korzystać z turystyki 
filmowej, a nawet spróbować ubie-
gać się o statut miasta filmowego 
UNESCO.

Promujemy się przez film

Myli się ten, kto sądzi, że 
Piotrków nie wykorzystuje dzie-
dzictwa filmowego w promowaniu 
swojej marki. W 2016 r. nasze 
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