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tajemy u progu Nowego Roku z niezmienną nadzieją, że rozpoczynający

Ssię właśnie kolejny rozdział naszego życia, przyniesie wiele dobrego.

W tym wyjątkowym czasie podsumowań i planów na przyszłość
życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze.
iech każdy dzień 2021 roku przyniesie zdrowie, miłość i szczęście.
N
Życzymy realizacji wszystkich zamierzeń prywatnych i zawodowych
oraz niesłabnącej satysfakcji, która sprawia, że życie staje się coraz piękniejsze.
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Stabilne finanse Piotrkowa
Kryzys ekonomiczny związany z epidemicznymi obostrzeniami, zmiany
w prawie ograniczające dochody, rosnące koszty funkcjonowania miast
oraz niewystarczające finansowanie zadań zleconych – to najważniejsze
przyczyny pogarszającej się sytuacji finansowej polskich gmin. Jak na
tym tle radzi sobie Piotrków? – Nieźle, choć sytuacja naprawdę nie jest
prosta – nie ukrywa Izabela Wroniszewska, Skarbnik Miasta.
Kryzys uderza
także w samorządy
Samorządowcy z całej Polski
praktycznie jednym głosem zaznaczają, że ostatnie miesiące nie są
dla nich łatwe. - Poprzez decyzje
centralne dochodzimy do granicy
możliwości finansowych – podkreślają zgodnie. Podobnie jest i
w Piotrkowie. - Mówiąc nieco kolokwialnie i obrazowo, stajemy na
głowie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych finansów. Dzięki pracy wielu osób, ale i podejmowaniu
trudnych - często niepopularnych
- decyzji mamy stabilny budżet –
podkreśla Izabela Wroniszewska.
Pogarszanie się sytuacji finansowej samorządów to temat złożony,
który nawarstwia się od wielu lat.
Głównym powodem jest obciążanie miejskich budżetów dodatkowymi wydatkami bez odpowiedniego pokrycia w subwencjach
(w 2021 roku do samej oświaty
dołożymy blisko 65 mln zł i jest
to o ponad 12 mln zł więcej niż w
2020 roku – red.), niewystarczające finansowanie zadań zleconych
(np. geodezja czy ewidencja ludności) oraz zmniejszanie dochodów
poprzez zmiany w prawie (m.in.
zmiana stawki PIT). Wiele gmin i
miast miało problemy z domknięciem budżetów już na 2020 rok.
Potem przyszedł koronakryzys, który dodatkowo pogorszył i tak już
złą sytuację. – Szacujemy ubytek w
dochodach za 2020 rok (w stosunku do projektu budżetu – red.) w
wysokości ponad 12 milionów złotych. To m.in. mniejsze dochody z
PIT czy straty związane z ograniczeniem bądź całkowitym zawieszeniem funkcjonowania niektórych
miejskich jednostek – mówi Izabela
Wroniszewska i wylicza, że chodzi

m.in. o mniejsze wpływy z biletów
MZK, wejściówek na basen (OSiR)
czy do instytucji kultury (MOK, Muzeum, Mediateka).
W tym trudnym czasie wdrożyliśmy pakiet oszczędnościowy
ograniczając zakres zadań lub rezygnując z niektórych wydatków. Pozyskaliśmy też dodatkowe pieniądze w szczególności na inwestycje i
projekty ekologiczne. Przełożyło się
to nie tylko na utrzymanie stabilności finansowej, ale także znaczące
zmniejszenie zadłużenia na koniec
2020 roku.
Największym problemem dla
samorządów (oprócz powyższych)
pozostaje wypracowanie tzw. nadwyżki operacyjnej, czyli nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
– Rosnące ceny energii, wskaźnik inflacji czy stały wzrost najniższej krajowej (ustalane przez rząd
– red.) powodują wzrost cen usług
świadczonych dla samorządów.
Chcąc utrzymać funkcjonowanie
miasta na dotychczasowym wysokim poziomie musimy mocno
zaciskać pasa. Szukać oszczędności
w każdej sferze życia miasta, jak
również pracować nad zwiększeniem dochodów – wylicza Izabela
Wroniszewska.

Jakie prognozy
na przyszłość?
- Niepewne – odpowiada od
razu Skarbnik Miasta. – Niepewne przede wszystkim dlatego, że
mamy wiele niewiadomych, jeśli
chodzi o przyszły rok. Musieliśmy
stworzyć plan dochodów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy,
choć tak naprawdę nikt nie jest w
stanie dziś przewidzieć, jak ten rok
może wyglądać.
Nikt nie wie, jak dalej będzie re-

agować gospodarka, jakie będą dalsze obostrzenia, czy dochody zaczną
rosnąć. - Opracowując budżet na
przyszły rok opieraliśmy się na różnych wskaźnikach, ale nikt nie jest
w stanie zagwarantować, że będą
one adekwatne do rzeczywistości –
zauważa skarbnik Wroniszewska.
Właśnie ze względu na ogrom
niewiadomych opracowanie budżetu na 2021 rok było wyjątkowo
ciężkie. – Mimo wspomnianych
trudności przygotowaliśmy dobry
budżet, który z jednej strony zapewnia prawidłowe funkcjonowanie miasta, a z drugiej jest bardzo
prorozwojowy. Ponad 80 milionów
przeznaczyliśmy na wydatki majątkowe. Równocześnie, co niezwykle
istotne, zapewnia bezpieczeństwo
finansowe. Potwierdzeniem stabilności naszych finansów jest wskaźnik obsługi długu. Zakładamy, że
wyniesie on 4,88% planowanych
dochodów przy limicie dla naszego miasta wynoszącym 11,30%. –
mówi Izabela Wroniszewska.
Budżet 2021 jest niezwykle
ważny, ponieważ ma przeprowadzić Piotrków przez najtrudniejszy
okres ogólnokrajowego kryzysu
gospodarczego. Równocześnie jest
to ostatni rok, w którym miasto
będzie korzystało z dofinansowań
unijnej perspektywy finansowej
(2014-2020). Jest to także okres
walki o środki UE z kolejnej perspektywy. – W tym kontekście dbałość o dobry i bezpieczny budżet
jest niezwykle istotna. Pieniądze
europejskie nie płyną z nieba. Aby
móc się o nie starać musimy nie
tylko pisać bardzo dobre wnioski,
ale także zadbać o niemały wkład
własny – podsumowuje Izabela
Wroniszewska.

prorozwojowy

- aż 82,8 mln zł wyniosą nakłady na inwestycje, stanowi
to 14,0 % planowanych wydatków ogółem.

32,31 % - Zadłużenie:

bezpieczny

- przewidywany poziom zadłużenia na koniec 2021 roku
wyniesie 174,7 mln zł, tj. 32,31 % planowanych dochodów ogółem (wcześniej limit wynosił 60%).

4,88 % - Obsługa długu:

W trudnym czasie koronakryzysu Piotrków Trybunalski
nieustanie podążał będzie drogą inwestowania w rozwój
miasta. Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju
mamy zamiar przeznaczyć na inwestycje niebagatelną
kwotę ponad 80 milionów złotych! W planach są: budowy i modernizacje dróg, miejsc rekreacji i rozrywki, termomodernizacje placówek oświatowych oraz inwestycje
w ekologię.

Budżet na 2021 rok

Budżet miasta na 2021 rok:

14,0 % - Inwestycje:

80 milionów złotych
na inwestycje w 2021 roku

bezpieczny

- zakładany poziom obciążenia dochodów obsługą długu
wyniesie 4,88 % planowanych dochodów, przy limicie
wynoszącym dla Piotrkowa 11,30 %.

2021 rok będzie bardzo
ważnym rokiem w kontekście
dbałości o środowisko, ale także zapewnienia bezpieczeństwa
w dostawie ciepła dla piotrkowian.
Ruszamy z modernizacją miejskiej
ciepłowni. Rozpoczynamy od budowy systemu kogeneracyjnego,
a to oznacza, że ciepłownia będzie
produkowała nie tylko ciepło, ale
także prąd. Najważniejsza zmiana
- w kontekście dbałości o ekologię
- to zmiana paliwa, które będzie
zasilało ciepłownię. Zamiast węgla
będzie to gaz ziemny.
Ochrona środowiska to także
– zaplanowane na przyszły rok duże inwestycje w infrastrukturę.
Wybudujemy duże odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach: Życzliwej i Glinianej. W planach jest także wymiana oświetlenia ulicznego
na energooszczędne typu LED.
Nowe latarnie mają stanąć wzdłuż
ulic Słowackiego oraz Stronczyńskiego.
Pisząc o dbałości o faunę i florę trzeba wspomnieć o kolejnej
bardzo ważnej inwestycji. W 2021
roku rozpocznie się modernizacja
parku Belzackiego. Przywrócimy
dawną świetność tego urokliwego
miejsca (więcej na stronie 11).
Rok 2021 przyniesie kolejną
dużą inwestycję drogową, tym
razem w rejonie jeziora Bugaj.
Wybudujemy rondo na ul. Wierzejskiej (w okolicy wiaduktu nad
obwodnicą) oraz dwie drogi.
Pierwszą do kąpieliska „Słoneczko”
wraz z budową parkingu na około
100 miejsc oraz drugą tj. łącznik
z ul. Miast Partnerskich. Oznacza
to, że skomunikujemy ulicę Wierzejską z obwodnicą miasta oraz
otworzymy tereny inwestycyjne
przy jeziorze Bugaj (przedsięwzięcie zaplanowane na dwa lata).
Ponadto będziemy kontynuować
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
wschodniego brzegu zbiornika
(kolejne dwa etapy).
Wśród ważnych inwestycji
drogowych zaplanowanych w budżecie miasta znalazła się także
budowa łącznika ul. Broniewskie-

go z ul. Wierzejską poprawiająca
komunikację na rozrastającym
się osiedlu 800-lecia. Droga pobiegnie od skrzyżowania z ulicą
Reagana na północ, za budowanymi blokami TBS skręci w lewo
i połączy się z Wierzejską tuż za
nowo wybudowanym blokiem
„Klonowej Doliny”. Miasto zaplanowało także modernizacje ulic:
Krakowskie Przedmieście (od gazowni w kierunku granic miasta),
Sulejowskiej (od ronda Bugaj w
stronę ulicy Kleszcz) i Roosevelta
(pierwszy etap: od granic miasta
do ul. Wroniej) co znacząco poprawi bezpieczeństwo na tych ruchliwych drogach.
Budownictwo mieszkaniowe,
to ważny aspekt miejskich inwestycji. Przed nami ostatnia prosta
projektu „Młode Stare Miasto”,
w ramach którego – oprócz remontowania dróg – przywracamy dawny blask kamienicom znajdującym
się na Podzamczu i przekazujemy
je kolejnym rodzinom (więcej
na stronie 4). Zaś w IV kwartale
oddamy kolejne bloki TBS przy
ul. Broniewskiego.
Pamiętamy o placówkach
oświatowych. Z jednej strony poprawiamy komfort nauki i pracy,
ale inwestycje wpłyną także na
obniżenie rachunków za ciepło
i energię. Zaplanowaliśmy wykonanie izolacji Przedszkola Samorządowego nr 7, docieplenie budynku
warsztatów w „Budowlance” oraz
dwie kompleksowe termomodernizacje: w Szkole Podstawowej nr 12
oraz II Liceum Ogólnokształcącym.
W planie inwestycyjnym nie
brakuje inwestycji w szeroko rozumianą rekreację. Powstanie m.in.
plac zabaw na placu Litewskim,
wybudujemy pierwszy w naszym
mieście Pumptrack, czyli rowerowy tor ziemny oraz psi plac zabaw
wraz z parkiem ćwiczeń dla dzieci
i dorosłych.
Jak widać przed nami kolejny
rok wyzwań. Realizacja wielu z powyższych projektów będzie miała
kluczowe znaczenie dla życia naszego miasta w przyszłości.
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Szanowni Państwo,

rokrocznie na przełomie grudnia i
stycznia oddajemy w Państwa ręce
gazetę samorządową „Nasz Piotrków”. To swoiste podsumowanie
wspólnych działań na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny. Tegoroczne wydanie różni się od poprzednich numerów. To ze względu na
rok, jaki za nami. Było to wyjątkowo trudne i mniej przewidywalne
12 miesięcy w porównaniu
do poprzednich lat.
Epidemia koronawirusa
całkowicie zmieniła rzeczywistość, mocno ograniczyła nasze życie. Stanęliśmy
przed zupełnie nowymi wyzwaniami organizacyjnymi
i sanitarnymi, a negatywne
skutki wprowadzanych obostrzeń dotknęły wszystkich:
pracowników i pracodawców, jednoosobowe biznesy, małe rodzinne firmy,
ale i duże przedsiębiorstwa
produkcyjne, których tak
wiele działa w naszym mieście. Covid-19 przyniósł dla
samorządów głęboki kryzys, z którym jeszcze nigdy
się nie zetknęliśmy i którego
ostatecznych skutków żaden ekonomista – na chwilę
obecną - nie jest w stanie
przewidzieć.
Znacząco ucierpiały nie tylko
budżety domowe, czy dochody firm. Koronakryzys znacząco
uszczuplił finanse wszystkich samorządów w Polsce, w tym Piotrkowa Trybunalskiego. Drastycznie
zmalały wpływy do budżetu, m.in.
z podatków czy dochodów miejskich spółek i jednostek takich,

jak OSiR, MZK czy MOK. Łącznie
będzie to ok. 12 mln zł mniej niż
planowaliśmy.
Trudna sytuacja spowodowała, że wszyscy musieli zrewidować swoje plany. Jako samorząd
bardzo odpowiedzialnie podeszliśmy do wyzwań, jakie zgotowała
nam teraźniejszość. Dzięki odpowiedzialnemu
gospodarowaniu
pieniędzmi utrzymaliśmy wysoki poziom inwestycji, zadbali-

nienia również ze spowolnieniem
gospospodarczym.

Drodzy mieszkańcy,

mimo wielu trudności, z którymi
wszyscy się borykamy w ostatnim
czasie domknęliśmy wiele ważnych projektów: wprowadziliśmy
zapowiadaną przeze mnie Piotrkowską Kartę Mieszkańca, ruszyliśmy z programem sprzedaży dziełek pod budowę domu za 50
procent ceny.
2020 rok przejdzie do
historii także, jako czas wielu ważnych i bardzo oczekiwanych inwestycji. Zmodernizowaliśmy ulice:
Wojska Polskiego na
tzw. ryneczku wraz z
regulacją rzeki Strawy,
Broniewskiego, Rakowską, Belzacką, Pereca
oraz Zalesicką. Rozpoczęliśmy budowę kolejnych
bloków na osiedlu 800-lecia,
wybudowaliśmy
parkingi
na ponad 100 samochodów
w różnych częściach miasta,
kontynuujemy prace rewitalizacyjne na Starówce tworząc
w tym miejscu atrakcyjne
osiedle mieszkaniowe.
Na kolejnych stronach
gazety przeczytacie Państwo
więcej na temat wspomnianych inwestycji. W roczniku poruszamy również wiele tematów,
którymi żyje lokalna społeczność:
rozwój osiedla 800-lecia, stan finansów miasta, ceny za śmieci,
przebudowa autostrady A1 i związany z tym wzrost ilości samochodów ciężarowych przejeżdżających
przez miasto.

Pełniąc
zaszczytną
służbę
publiczną bardzo dużą wagę
przywiązuję do budowania odpowiedniej świadomości wśród
piotrkowian.
Dezinformacje
i niedomówienia najczęściej biorą się z braku wiedzy. Wówczas
powstają domysły i teorie spiskowe, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. W gazecie położyliśmy szczególny nacisk
na wiedzę. Nie bojąc się trudnych
tematów pokazujemy Państwu
prawdziwe oblicze problemów,
z którymi na co dzień wszyscy
się mierzymy. Serdecznie zachęcam, aby zapoznać się z rzetelnymi informacjami m.in. na

Szanowni
Piotrkowianie,

mimo, że ostatnie miesiące nie napawają optymizmem, a najbliższa
przyszłość zapowiada się bardzo
niepewnie to w tym okresie świąteczno-noworocznym
odrzućmy
troski i patrzmy z wiarą i nadzieją,
że najbliższe miesiące przyniosą normalność i powoli będziemy wracać
do rzeczywistości sprzed pandemii.
Jako miasto przygotowujemy
się na te czasy. Mamy wiele zamierzeń, które planujemy zrealizować
już w najbliższym roku. Choć przyszłość jest dziś dużą niewiadomą,

Nie bojąc się trudnych tematów pokazujemy Państwu prawdziwe oblicze problemów,
z którymi na co dzień wszyscy się mierzymy.

śmy o bezpieczeństwo finansów,
a jednocześnie pomogliśmy piotrkowskim firmom, które najbardziej ucierpiały w czasie wprowadzania przez rząd obostrzeń.
Choć z optymizmem patrzymy
w przyszłość to zdajemy sobie
sprawę, że realia są bardzo trudne.
Oprócz pandemii mamy do czy-

Z Piotrkowską Kartą Mieszkańca taniej
Tańsze bilety na baseny, fitness, korty, lodowisko czy koncerty
i spektakle w MOK, to tylko niektóre ulgi, z których mogą skorzystać
posiadacze Piotrkowskiej Karty Mieszkańca (PKM). Program funkcjonuje od 2 listopada.
Głównym celem projektu jest premiowanie osób, które zamieszkują w Piotrkowie
i właśnie tutaj odprowadzają podatki. Dzięki
tym pieniądzom budujemy m.in. drogi, place
zabaw, inwestujemy w szkoły i przedszkola,
utrzymujemy zieleń czy organizujemy szereg
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego
uruchomiliśmy pewnego rodzaju program lojalnościowy dla naszych mieszkańców – podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak. Wkrótce
taniej zapłacimy też za parkowanie bo, jak
dodaje prezydent, w 2021 roku do PKM włączona zostanie Strefa Płatnego Parkowania.
- Do udziału w programie zapraszamy także
prywatne podmioty.
Karta jest wydawana bezpłatnie na okres
dwóch lat. Program skierowany jest do osób,
które w zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania deklarują Piotrków Trybunalski.
Wnioski można składać elektronicznie
za pośrednictwem strony www.piotrkow.pl
lub papierowo w Urzędzie Miasta.

temat: cen odbioru odpadów,
reorganizacji targowiska przy
ul. Targowej, sytuacji budżetu miasta oraz zadaniach nakładanych
przez rząd, do których musimy
dokładać nasze miejskie (piotrkowian) pieniądze kosztem realizacji
innych zdań. Przykład: do samej
subwencji oświatowej w 2021
roku dołożymy aż 40 mln zł. A co
do zasady wydatki te powinny być
pokryte w całości z budżetu Państwa. Warto zaznaczyć, że prowadzimy też przedszkola, do których
również dopłacamy. Przez co łącznie do oświaty dołożymy prawie
65 mln zł. Proszę sobie wyobrazić, jak wiele moglibyśmy jeszcze
zrobić za te pieniądze w naszym
mieście.

jestem przekonany, że nasze miasto, nadal będzie podążało ścieżką
rozwoju. W zależności od możliwości, będziemy kontynuować
inwestycje, które czynią Piotrków
nowocześniejszym,
przyjaznym
i atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów i turystów.
Wypatrując końca obostrzeń,
starajmy się w miarę normalnie żyć,
pracować, rozwijać pasje i cieszyć codziennymi, drobnymi radościami.
Życzę, aby kolejne miesiące
upłynęły Państwu przede wszystkim
w zdrowiu i z jak najmniejszą liczbą
zmartwień.

ZNIŻKI POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
MIEJSCA I USŁUGI OBJĘTE ZNIŻKĄ / WYSOKOŚĆ ZNIŻKI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
PŁYWALNIE (ul. Próchnika, ul. Belzacka)

25%

FIZYKOTERAPIA (ul. Belzacka)

25%

KORTY TENISOWE (ul. Żeromskiego, ul. Belzacka)

25%

HALA TENISOWA (ul. Belzacka)

25%

LODOWISKO, WYPOŻYCZALNIA (ul. Żeromskiego)

25%

SIŁOWNIA (ul. Belzacka, ul. Batorego)

25%

SAUNA (ul. Belzacka)

25%

ZAJĘCIA REKREACYJNE (np. aerobik, rajdy, wycieczki)

25%

Miejska Biblioteka Publiczna - Mediateka
Zakup karty bibliotecznej (opłata jednorazowa)

25%

Zakup blietu wstępu na wybrane wydarzenia
organizowane przez MBP (w tym bilety do kina PIKSEL)

25%

Odpłatność za zajęcia edukacyjne

25%

Miejski Ośrodek Kultury
Zakup biletu wstępu na spektakle, koncerty i imprezy
okolicznościowe wyprodukowane przez MOK

10%

Muzeum
Bilety wstępu na ekspozycje stałe i wystawy czasowe
KOLEJNE ZNIŻKI W PRZYGOTOWANIU

40%
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MŁODZI WYBIERAJĄ PODZAMCZE

UL. ZAMUROWA 1

Kompleksowa renowacja kamienic to jedno z kluczowych zadań programu „Młode Stare Miasto”, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego osiedla mieszkaniowego na piotrkowskim
Podzamczu. Z roku na rok przybywa odnowionych budynków, powstają także zupełnie nowe
mieszkania. Nie inaczej było w minionym roku. Kilka kolejnych kamienic przeszło gruntowną
modernizację.

UL. STAROWARSZAWSKA 6

PLAC CZARNIECKIEGO 3
Remonty kamienic na Podzamczu to nie tylko poprawa wizerunku i odzyskiwanie mieszkań. To także poprawa komfortu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń działających w naszym
mieście. Takim przykładem jest inwestycja w nieruchomość przy ZAMUROWEJ 1. Prace objęły zarówno budynek, jak i podwórze, dzięki czemu mające tutaj swoją siedzibę stowarzyszenia: HARC, Divine Mercy
oraz Piotrkowskie Stowarzyszenie Fotograficzne F4 mają godne warunki
do prowadzenia działalności.

Nowa elewacja cieszy oko. Zmieniliśmy sposób użytkowania lokali
na parterze budynku, adaptując je na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 29/31

W 2020 roku zakończyliśmy kompleksową modernizację nieruchomości. Tegoroczne prace prowadzone były na podwórzu. Było to dopełnienie remontu kamienicy, oficyn oraz zabytkowej bramy poczty konnej.
Kompleksowo zmodernizowana nieruchomość świetnie wpisuje się w krajobraz urokliwego placu Czarnieckiego oraz odnowionych fasad elewacji
znajdujących się tam kamienic.

RYNEK TRYBUNALSKI 2

Ważne, choć z zewnątrz niewidoczne, prace wykonaliśmy w kamienicy przy Rynku Trybunalskim 2. Tu remontem objęliśmy zabytkową
klatkę schodową.

Miasto remontując własne kamienice zachęca
do analogicznych działań prywatnych właścicieli.
Z myślą o nich, konsekwentnie od wielu lat, organizujemy konkurs NOWA ELEWACJA, który jest
dodatkowym bodźcem do podjęcia wysiłku inwestycyjnego. Celem projektu jest nagrodzenie tych
właścicieli, którzy remontując swoje budynki wpływają na poprawę wizerunku miasta. Trwa trzynasta
edycja konkursu.

Tegoroczny remont to kontynuacja wcześniej wykonanych prac.
Wówczas wyremontowaliśmy fasadę, teraz elewację od strony podwórza.

- Odmieniając oblicze Starego Miasta przykładamy
szczególną uwagę do dbałości o historię naszego miasta.
Chcemy, aby najstarsza część Piotrkowa nie tylko tętniła
życiem, ale równocześnie była świadectwem pięknych
i bogatych dziejów naszego grodu. Dlatego w ślad za
zmodernizowanymi ulicami i placami kompleksowo modernizujemy zabytkowe budynki oraz stawiamy nowe,
w których tworzymy mieszkania dla piotrkowian – podkreśla wiceprezydent Adam Karzewnik.
- Przypomnę, że w 2019 roku w wybudowanej
od podstaw kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Starowarszawskiej i Jerozolimskiej zamieszkało 31 rodzin, zaś
w grudniu 2018 roku do kamienicy i oficyny przy ul. Garncarskiej 6-8 wprowadziło się 15 rodzin. Jesteśmy przekonani, że odbudowa tkanki mieszkaniowej da impuls do
rozwoju handlu, usług, gastronomii, czyli ogólnie pojętej przedsiębiorczości, a to przełoży się na przywrócenie
dawnej świetności Starego Miasta – podsumowuje.

UL. GARNCARSKA 13

UL. ZAMUROWA 16

Największą inwestycją mieszkaniową prowadzoną w 2020 roku
na PODZAMCZU to remont kamienic: ZAMUROWA 16 (zdjęcie powyżej),
GARNCARSKA 4, STAROWARSZAWSKA 5 (zdjęcia poniżej). Budynki były
remontowane „od stóp po głowy”, czyli od fundamentów, poprzez stropy
po pokrycie dachowe. Wymieniliśmy wszystkie instalacje. Budynki podłączyliśmy do miejskiej sieci ciepłowniczej. W mieszkaniach wykończonych
„pod klucz” zamieszkały - bądź niebawem wprowadzą się - łącznie 24
rodziny. Dodatkowo zyskamy 4 lokale usługowe.

UL. GARNCARSKA 4

Nową fasadę zyskała kamienica przy ulicy GARNCARSKIEJ 13,
wcześniej budynek został podłączony również do miejskiego ciepłociągu.
Dołożyliśmy tym samym kolejną cegiełkę do poprawy jakości powietrza
w mieście.

Dziękujemy właścicielom wyremontowanych kamienic za wspólne dbanie o estetykę
miasta. Zarazem zachęcamy do zainteresowania się naszym programem pozostałych
właścicieli.
Regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy można pobrać w Urzędzie Miasta lub na stronie
internetowej www.piotrkow.pl.

UL. STAROWARSZAWSKA 5
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Rozrasta się osiedle 800-lecia Działki za pół ceny
Osiedle 800-lecia to jedna z wyjątkowych pamiątek niezwykłego roku –
roku 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Od jubileuszu minęły trzy lata,
a osiedle nieustannie pięknieje. A to jeszcze nie koniec.

Planujesz budowę domu i szukasz odpowiedniej działki? Urząd Miasta przygotował dla Ciebie więcej niż megaokazję! Możesz kupić działkę od miasta za zaledwie pięćdziesiąt procent jej wartości!

Ważna inwestycja i plany na przyszłość

W 2020 roku miasto ruszyło z
bardzo atrakcyjnym programem
„Działka pod budowę domu za
50% ceny”. Oferta skierowana
jest do osób stojących przed
podjęciem decyzji co do lokalizacji budowy domu.
W przygotowanej ofercie - na początek - jest ponad
20 działek o różnej wielkości zlokalizowanych, m.in. na Wierzejach, przy ul. Rolniczej oraz ul.
Michałowskiej. Większość przetargów na te działki odbędzie
się w pierwszej połowie 2021
roku, a urzędnicy równocześnie
przygotowują pod sprzedaż kolejne nieruchomości.
Zgodnie z założeniami wszyst-

2020 rok zapisze się w historii osiedla jako
czas realizacji kluczowej inwestycji dla układu komunikacyjnego tej części miasta, czyli przebudowy
ul. Broniewskiego. Dzięki tej inwestycji oraz wcześniejszej budowie ul. Reagana znacząco ułatwiliśmy dojazd na osiedle z różnych części miasta.

Na wykonanych inwestycjach nie poprzestajemy. Mamy gotowy projekt przedłużenia ul. Reagana, czyli budowy drogi łączącej ul. Broniewskiego
z ul. Wierzejską. Niewykluczone, że ta inwestycja
rozpocznie się już w przyszłym roku.

kie nieruchomości zakwalifikowane do programu będą wystawione do przetargu po cenie
rynkowej. W przypadku, kiedy
nie znajdzie ona nabywcy, w drugim przetargu będzie wystawiona do sprzedaży za połowę ceny.
W programie istnieją również
pewne warunki, które z grona
potencjalnych kupców eliminują
spekulantów. Osoba, która zakupi działkę w ciągu dwóch lat od
daty jej nabycia musi rozpocząć
budowę, a w ciągu pięciu lat ją
zakończyć.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.piotrkow.pl.

Zmodernizowana ul. Broniewskiego to nie tylko poprawa estetyki, ale większe bezpieczeństwo i lepsza
komunikacja na osiedlu.

ul. Szymanow
skiego

(projektowan

a ulica z dojazd

em do działek

od ul. Rolnicze

j)

ul. Ro
lnicza

dziły do kolejnych inwestycji w rozbudowę bazy
mieszkaniowej i na tym nie koniec.
– Zadaniem samorządu jest tworzenie dobrego
klimatu inwestycyjnego i zachęcanie przedsiębiorców do lokowania kapitału. Ten mechanizm idealnie zadziałał w tym przypadku, a efekt widzimy
na własnych oczach: osiedle rośnie – podsumowuje prezydent Krzysztof Chojniak.

ska
ow

Jeszcze kilka lat temu pomiędzy Wierzejską
i Broniewskiego zamiast rozrastającego się osiedla
mieliśmy puste pole. Pole, które miało ogromny
potencjał. Dostrzegły to nie tylko władze miasta,
ale także prywatni inwestorzy. Miasto rozbudowało infrastrukturę: media, drogi, parkingi. Dało to
impuls do stawiania pierwszych bloków, w których mieszkania rozeszły się „jak świeże bułeczki”.
Równolegle działania biznesu i miasta doprowa-

olin
Kar
ul.

Działania samorządu i biznesu idą w parze

Aż osiem atrakcyjnych nieruchomości czeka na nabywców
w okolicach ul. Szymanowskiego i Karolinowskiej...

ul. B

80 miejsc parkingowych zyskaliśmy dzięki przebudowie ul. Broniewskiego.

osm

ańs

ka

Na Wierzejach również czekają działki

wana)

o
ów (projekt
ik
z
d
ź
o
G
l.
u

Rozbudowujące się osiedle 800-lecie z lotu ptaka.

kowa

ul. Kaja

Boisko
OSiR

...a przy ulicy Kajakowej i Goździków mamy 5 działek (pod domy
jednorodzinne).
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Działo się w
Spotkania...
W Mediatece gościli m.in.: Aleksander Doba,
Krzysztof Zanussi, dr Aleksandra Piotrowska, rodzeństwo – Anita i Arkadiusz Lipniccy, Anna Lasota.

Wystawy...

ediatece 800-lecia

260 tysięcy książek i czasopism, 22500 czytelników, do tego blisko 6
tysięcy uczestników podczas 300 wydarzeń. Te liczby opisują rok 2020 w
piotrkowskiej Mediatece 800-lecia. Placówka oprócz podstawowej obsługi czytelników prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną poprzez różnorodne spotkania, lekcje biblioteczne
i zajęcia. Oferta skierowana jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak
i uczestników indywidualnych. Nie brakowało projekcji w Kinie PIKSEL,
konkursów tematycznych oraz wystaw. I choć nie był to łatwy rok dla instytucji kultury ze względu na pandemię, Mediateka na brak zainteresowania
nie mogła narzekać. To potwierdziło jak potrzebna i oczekiwana była budowa nowoczesnego centrum kultury i nauki.

Wydarzenia...

Kino Piksel...

Kino studyjne PIKSEL zyskało stałe grono odbiorców. Kino działa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

Kluby...
Swój dorobek artystyczny oraz kolekcjonerski
prezentowali piotrkowianie - Barbara UrbańskaMiszczyk, Franciszek Gnyp, Agnieszka IlliniczKiełkiewicz i Barbara Gajewska, Grzegorz Woźnicki, Elżbieta Makagon, Karolina Michałowska i
Dariusz Piechura.

Szkolenia...
„Para-Buch książka w ruch” i „Mała książka wielki człowiek”, jak też we współpracy
z MOPR-em projekt społeczny „Wesoła Rodzina”
oraz „KOOPERACJE 3D”. To tylko kilka z wielu interesujących spotkań, warsztatów i wydarzeń. To też
szkolenia dla bibliotekarzy i rodziców.

W 2020 r. Mediateka zrealizowała 9 projektów z zakresu edukacji kulturalnej, promocji czytelnictwa, partnerstwa dla książki, infrastruktury oraz zakupu nowości wydawniczych. Dzięki temu odbyły się takie wydarzenia
plenerowe jak: „Pokaz Repliki balonu braci Montgolfier”, koncert „Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej”
oraz zakupiono boksy akustyczne przeznaczone do tzw. pracy cichej.

Warsztaty edukacyjne...

Wystawy fizyczne...
Dopełnieniem warsztatów edukacyjnych było uruchomienie dwóch wystaw
„Gdzie wzrok nie sięga” i „Nie wahaj się – baw się”, które można było zwiedzać
samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia edukatora (przewodnika). Wystawa „Nie
wahaj się – baw się!” to 12 stanowisk prezentujących różne efekty związane
z działaniem wahadeł, które pozwalają poznać to najprostsze i najpowszechniej
używane urządzenie przez ludzi.

Dużą popularność zyskały cyklicznie organizowane spotkania - Dyskusyjnych Klubów Książki,
Młodzieżowego Klubu Miłośników Książek, międzypokoleniowych „Spotkań z książka, Babcią
i wyobraźnią”, zajęć komputerowych dla seniorów
czy Piotrkowskie Trybunały Gier Planszowych.

Księgozbiór...
Oferta biblioteczna to zbiory liczące ponad
260 tysięcy jednostek (książek, czasopism
oraz zbiorów specjalnych), z których korzysta 22500 czytelników. Wiodącymi czytelnikami
są dorośli, którzy w 2020 roku odwiedzali siedzibę główną częściej niż w roku poprzednim
i wypożyczyli o 20 tys. książek więcej.

Legendy Piotrkowa...

Najnowszym efektem działań projektowych jest
powstanie multimedialnej gry internetowej „Legendy Piotrkowa”. Gra odwołuje się do dziejów
naszego miasta, od czasów powstania Piotrkowa
po czasy współczesne. Zachęcamy do sprawdzenia
swojej wiedzy o mieście. Zagrać można na stronie
internetowej miejskiej biblioteki.

Do końca 2020 roku z oferty edukacyjnej skorzystało 1200 osób. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się: warsztaty z zakresu chemii, fizyki, bioniki, matematyki, informatyki, programowania gier, robotyki, multimediów.
Druga wystawa - „Gdzie wzrok nie sięga”, to 28 stanowisk
dotyczących zjawisk normalnie niewidzialnych dla człowieka - polaryzacji światła, interferencji oraz ultrafioletu i podczerwieni.
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Centrum Nauki KOPERNIK
Kolorowe place zabaw
w Piotrkowie Trybunalskim
Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to projekt Centrum Nauki Kopernik.
Piotrków Trybunalski będzie jednym z dwóch miast z całej Polski, w których pilotażowo
realizowany będzie projekt SOWA.
SOWA to wspólny projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik.
Piotrków Trybunalski jako jedno z
dwóch miast w całej Polsce zostało
wybrane do przeprowadzenia tego
pilotażowego programu.
- Gratuluję takiej inwestycji jaką
jest „Mediateka”. Jakby nie było tak

dobrego miejsca do nauki w Piotrkowie
to mielibyśmy kłopot z realizacją projektu SOWA – mówił podczas spotkania
z mediami Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Wojciech Murdzek.
SOWĘ będzie stanowić wystawa
oraz majsternia, czyli przestrzeń swobodnego eksperymentowania wraz
z licznymi zajęciami logicznymi, kon-

struktorskimi i inżynieryjnymi.
Wystawa składać się będzie z 1518 eksponatów, wybranych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Będą
one ukazywać zjawiska związane z
różnymi dziedzinami nauki, takie jak
ruch, światło czy procesy biologiczne.
SOWA w piotrkowskiej Mediatece
powstanie w 2021 roku.

Rok 2020 to także kolejne inwestycje w bazę rekreacyjną
i sportową piotrkowskich placówek oświatowych (SP2, SP11,
ZSP2, ZSP5). Dzięki tym pracom tereny szkół stają się kolorowe,
ale także atrakcyjniejsze. W 2020 roku oprócz tego typu inwestycji przy szkołach wybudowaliśmy – zgodnie z życzeniem i wyborem mieszkańców – nowe place zabaw na osiedlach: Wyzwolenia
i Piastowskie.

Plac zabaw połączony ze strefą street workout powstał przy Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 2, ciesząc dzieci i młodzież.

Trafioną inwestycją jest budowa placu zabaw przy ulicy Czarnej.
We wrześniu 2020 roku w Mediatece odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano o utworzeniu SOWY. Stoją od lewej: Krzysztof
Chojniak (Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego), Krzysztof Ciecióra (Wicewojewoda Łódzki), Robert Firmhofer (Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik),
Wojciech Murdzek (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Piotrkowski „Central Park”
„Szczekanica Central Park” - to nic innego jak kompleks boisk i placów
zabaw, który miasto wybudowało przy ul. Rzecznej. To jedno z najatrakcyjniejszych tego typu miejsc w Piotrkowie.
Na osiedlu „Szczekanica” przy ul. Rzecznej od wielu lat znajdował się zielony
skwer z niewielkim placem
zabaw. Nowo utworzona
rada osiedla prężnie rozpoczęła funkcjonowanie, a jednym z jej pierwszych przedsięwzięć, którego się podjęła,
było zgłoszenie do Budżetu
Obywatelskiego projektu zagospodarowania ww. terenu.
Pomysł przypadł do gustu
piotrkowianom i zwyciężył
głosowanie w IV rejonie. Tak
powstała dobrze wyposażona, bezpieczna i atrakcyjna
strefa relaksu. „Szczekanica
Central Park” składa się z aż
czterech stref: placu zabaw
dla najmłodszych oraz dla
dzieci starszych, siłowni plenerowej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę
nożną, ręczną, siatkówkę i
koszykówkę.
Warto dodać, że na tym
nie koniec. W przyszłorocznej edycji BO wygrał wniosek
polegający na rozbudowie
tego miejsca.

Po wybudowaniu trzech boisk przy Szkole Podstawowej nr 2...

W skład kompleksu wchodzą m.in. plac zabaw...

...rozbudowaliśmy bazę rekreacyjną o plac zabaw i zewnętrzną siłownię.

Czy wiesz, że...

...oraz wielofunkcyjne boisko.

...na osiedlu Wyzwolenia powstała oaza wypoczynku „Skwer dzikich róż – strefa przyjazna mieszkańcom”. To wyjątkowe, bo pierwsze tego
typu miejsce w Piotrkowie Trybunalskim.
Na skwerze ustawiliśmy stolik, nowoczesne
ławki i kosze na śmieci, a teren wokół został
zagospodarowany zielenią. Dokonaliśmy nasadzeń krzewów dzikiej róży i tui oraz drzew
akacji. Na całym terenie posialiśmy też trawę.
Będzie to bez wątpienia miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych bloków.
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PODŚWIETLANE „ZEBRY” CHRONIĄ PIESZYCH
O trzy „aktywne zebry” zwiększające bezpieczeństwo pieszych wzbo¬gaciło się
w tym roku nasze miasto, tj. przy Mediatece 800-lecia na ul. M. Curie-Skłodowskiej, przy ZSP nr 2 czyli popularnej „Piomie” oraz na ul. Łódzkiej przy skrzyżowaniu
z ul. Gęsią. Łącznie mamy już pięć takich przejść w Piotrkowie. Na tym nie koniec.
W 2021 roku planujemy kolejne inwestycje w tym zakresie.
„Aktywna zebra” na ulicy Dmowskiego (przy ZSP nr 2 tzw. „Piomie”).

Aktywne przejście dla pieszych charakteryzuje się zamontowanymi w jezdni dwukolorowymi diodami, które palą się
światłem przerywanym, w momencie kiedy pieszy zbliża się do
przejścia. W tym samym momencie na znaku pionowym informującym o przejściu dla pieszych pulsuje światło pomarańczowe.
Dzięki tym zabiegom przejście jest jeszcze bardziej wyeksponowane i widoczne dla kierowców, szczególnie po zmroku.

„Aktywna zebra” na ulicy Skłodowskiej-Curie (obok „Mediateki”).

Poprawiamy bezpieczeństwo kierowców i pieszych
Przebudowaliśmy kilometrowy odcinek ul. Zalesickiej z nowym chodnikiem i ścieżką rowerową.

Każdego roku w Piotrkowie
Trybunalskim
wykonywanych
jest bardzo wiele inwestycji drogowych. Z jednej strony poprawia to komfort przemieszczania się mieszkańców, ale przede
wszystkim zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wybudowaliśmy nową pętlę dla autobusów MZK
oraz parkingi w rejonie ulic Dworskiej i Belzackiej.

Poprzez kompleksowy remont ul. Belzackiej poprawiliśmy komfort poruszania się kierowców i pieszych na ważnej drodze w zachodniej części miasta.

Połączyliśmy ulicę Pereca z Kopernika i Wojska Polskiego otwierając tereny dla potencjalnych inwestorów.
To jeden z etapów tworzenia bulwarów nad Strawą.

Wyremontowaliśmy jezdnię na ul. Staszica po wcześniejszym ułożeniu sieci wodociągowej. Powstały też
nowe miejsca parkingowe i zatoczki.

Wyremontowaliśmy też ulicę Grota-Roweckiego
na fragmencie od ul. Sienkiewicza do ul. Dąbrowskiego, kładąc nową nawierzchnię jezdni i chodniki.

Zwiększyliśmy ilość miejsc parkingowych w zachodniej części miasta poprzez budowę zatok postojowych, jak np. na ul. Daniłowskiego.

Naprawiliśmy i wzmocniliśmy konstrukcję drogi
oraz wyremontowaliśmy jezdnię na części ul. Rakowskiej, na której krzyżują się drogi krajowe 12, 74 i 91.

9

grudzień 2020

ODMIENIONA ULICA WOJSKA POLSKIEGO Z RONDEM NA „RYNECZKU”
2020 rok, to rok zakończenia najtrudniejszej, ale równocześnie najważniejszej
inwestycji drogowej ostatnich lat w naszym mieście - przebudowy ul. Wojska
Polskiego na tzw. „ryneczku”.

Nowe koryto Strawy
Kluczowym elementem prac była regulacja rzeki Strawy wraz ze zmianą przebiegu jej koryta pod
ul. Wojska Polskiego. Oprócz tego przebudowaliśmy
praktycznie wszystkie sieci znajdujące się w drodze.
– To była bardzo skomplikowana inwestycja. Do tego
napotkaliśmy mnóstwo niespodzianek. Natknęliśmy się
nawet na około 100-letnią kanalizację sanitarną, która
skryta była pod grubymi warstwami betonu i musieliśmy
ją wymienić – relacjonuje dyrektor M. Majczyna.

Kluczowa i wyczekiwana
O tym jak ważna dla układu komunikacyjnego
miasta była to inwestycja nie trzeba nikogo przekonywać. – Mając na uwadze złożoność prac musieliśmy
przygotować bardzo skomplikowaną dokumentację
i uzyskać wiele pozwoleń – informują pracownicy Biura Inwestycji i Remontów i zaznaczają. - Inwestycja
mogła wystartować dopiero po zakończeniu remontów dróg alternatywnych i ich dostosowaniu do przejęcia – po zamknięciu ul. Wojska Polskiego – całego
ruchu samochodowego.
Prace trwały rok, obejmując zniszczony odcinek od
wiaduktu kolejowego do al. Armii Krajowej. W tym
czasie droga przeszła całkowitą metamorfozę: nowa
jezdnia, chodniki, oświetlenie ledowe oraz rondo. Najważniejsze zmiany zaszły jednak w miejscach, które
nie są widoczne gołym okiem.

Koryto rzeki Strawy ozdobiliśmy kamiennymi gabionami i zabezpieczyliśmy metalową balustradą.

Dla upłynnienia ruchu

Zmodernizowana ul. Wojska Polskiego w pełnej krasie
- od wiaduktu kolejowego do al. Armii Krajowej.

Jedną z najważniejszych zmian widocznych gołym
okiem na ul. Wojska Polskiego jest budowa ronda przy
skrzyżowaniu z ul. Polną oraz „starą” Łódzką (zdjęcie
poniżej). Dzięki temu rozwiązaniu znacząco ułatwiliśmy
wjazd i zjazd na ul. Wojska Polskiego. Ze względu na
parametry drogi oraz wąski przejazd pod tunelem PKP
nie wybudowaliśmy ścieżki rowerowej.

Od wiaduktu kolejowego jezdnia ul. Wojska Polskiego ma nowy wygląd i nowe oznaczenia poziome.

Po przebudowie na ulicy powstały nowe zatoczki oraz
nowe miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców.

Udrożnienie „starej” Łódzkiej od „ryneczku” do ronda „Solidarności”

Równocześnie z modernizacją ul. Wojska Polskiego, kilkaset metrów dalej drogowcy połączyli „starą”
Łódzką z rondem „Solidarności” (zdjęcie poniżej). Takie
rozwiązanie pozwala kierowcom na ominięcie skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Wojska Polskiego i dojazd
Dojazd do skrzyżowania z al. Armii Krajowej został po
przebudowie czytelnie oznaczony.

Oprócz jezdni, kompletnie przebudowaliśmy chodniki,
na których ułożono nową, betonową kostkę.

z ronda na „ryneczku” bezpośrednio do ulic Wysokiej
i Łódzkiej, która jest znów przejezdna w obu kierunkach
na całej długości. Dzięki temu ruch kołowy w tej części
miasta znacznie się usprawnił, a bezkolizyjne ronda poprawiły jego płynność i bezpieczeństwo kierowców.
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TROSKA O ZIELONE PŁUCA MIASTA
Ekologia to jeden z ważniejszych obszarów, w których Piotrków Trybunalski prowadzi
wielotorowe działania. Termomodernizacje budynków, rozbudowa sieci ciepłowniczej czy plany budowy farmy fotowoltaicznej - to tylko niektóre z nich.

Miejska farma fotowoltaiczna
Budowa pierwszej farmy fotowoltaicznej to bardzo ważna inwestycja, do której piotrkowski
samorząd przygotowuje się od dłuższego czasu. - Po zakończonej modernizacji oczyszczalni ścieków
zyskaliśmy duży plac, na którym zamierzamy ustawić panele fotowoltaiczne o mocy około 1 megawata
– mówi prezydent Krzysztof Chojniak i zaznacza, że miasto ma opracowaną koncepcję i obecnie kompletuje dokumentację potrzebną do pozyskania dofinansowania. Wyprodukowany na farmie prąd posłuży
do oświetlenia miejskich placówek czy ulic. Zapewni ponad 10% zapotrzebowania miasta na prąd.
- Dzięki budowie farmy nie tylko wpiszemy się w ważną dla nas dbałość o środowisko. Pozyskiwanie energii ze słońca to również
troska o finanse miasta, ponieważ przyniesie to oszczędności
na rachunkach za prąd, który
jest coraz droższy – podkreśla
prezydent.

W swoich zamierzeniach nie zapominamy o ekomobilności. Poprzez likwidację pieców
węglowych oraz nowe nasadzenia i pielęgnację zieleni dbamy o dobrą jakość powietrza
w naszym mieście. Wszystko po to, aby dbać o ekosystem, o zielone płuca miasta.

Ekologiczny tabor miejski
Kolejnym ważnym krokiem na proekologicznej drodze naszego miasta będzie inwestycja w
wymianę taboru komunikacyjnego. W ciągu najbliższych lat piotrkowianie mają jeździć nowoczesnymi, a przede wszystkim niskoemisyjnymi autobusami. Do 2024 roku miasto zaplanowało w Wieloletniej Prognozie Finansowej szacunkową kwotę 30 mln złotych na zakup ekologicznych „emzetek”.
W 2020 roku odbywały się testy autobusu hybrydowego. Urzędnicy przyglądają się rynkowi
samochodów elektrycznych, nie wykluczają również zakupu proekologicznych nowoczesnych diesli
(EURO 6). - Szukamy źródeł finansowania w różnych programach. W dużej mierze od ewentualnych
dofinansowań będzie zależeć kierunek, który ostatecznie obierzemy – podsumowuje Izabela Wroniszewska, skarbnik miasta.

Przejście z węgla na gaz – to główne założenia
modernizacji systemu ciepłowniczego w mieście.
Piotrków przechodzi na kogenerację gazową.

Czas na ekologiczną ciepłownię

Niebawem Piotrków posiadał będzie jedną z bardziej ekologicznych ciepłowni, w której produkowane będzie nie tylko ciepło i podgrzewana woda, ale również wytwarzany prąd. Do tego wszystko w oparciu
o gaz ziemny. A podłączenie domu czy kamienicy do miejskiego ciepłociągu to nie tylko wygoda dla mieszkańców i firm odbierających ciepło, ale przede wszystkim poprawa jakości powietrza w mieście.
Pierwszym etapem tej modernizacji jest budowa systemu kogeneracyjnego w ciepłowni przy ulicy Orlej
(C-1). Prace rozpoczną się w 2021 roku. – Instalacja wyposażona będzie w palniki nieskoemisyjne znacząco
redukujące emisję substancji szkodliwych i dwutlenku węgla – wyjaśnia wiceprezydent Adam Karzewnik.
Przewidywany
koszt tej inwestycji
to ponad 25 mln
złotych. - Pozyskaliśmy dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9,5
mln złotych – dodaje
Adam Karzewnik.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej
W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie brakowało inwestycji w rozbudowę sieci cieplnej. Największym zadaniem była budowa dwukilometrowego ciepłociągu w okolicy ulicy Żwirki wraz z trzema węzłami cieplnymi. Tym samym znacząco poprawiliśmy jakość powietrza poprzez
likwidację kotłowni: koksowej w dawnej
siedzibie Gimnazjum nr 1 (dziś ZSP nr 1),
węglowej na „Concordii” oraz olejowej w
Domu Pomocy Społecznej. Ciepłociąg da
także możliwość podłączenia się kolejnym
budynkom np. blokom PSM, szpitalowi czy
prywatnym nieruchomościom.

Miasto przyjazne rowerzystom
Jednym z ważnych proekologicznych zachowań jest korzystanie z alternatywnych środków transportu. Najpopularniejszym oczywiściejest rower, który nie wytwarza hałasu ani nie emituje zanieczyszczeń, w tym niebezpiecznych gazów i pyłów, nie przyczynia się do tworzenia korków. Piotrkowianie
chętnie korzystają z prywatnych jednośladów, jak i Piotrkowskiego Roweru Miejskiego. Przyjęły się
również hulajnogi elektryczne, które w mieście uruchomił prywatny przedsiębiorca.
Stworzenie miasta przyjaznego rowerzystom wymaga jednak przygotowania niezbędnej infrastruktury. Dlatego rokrocznie powiększamy sieć ścieżek rowerowych. W ostatnim roku ścieżki rowerowe wybudowaliśmy w ciągu ulicy Wroniej, Zalesickiej, Broniewskiego czy Dmowskiego.

„Hotele” dla owadów
W kwietniu w różnych częściach miasta ustawiono tajemnicze budki, które wzbudziły zainteresowanie wśród mieszkańców oraz… ogólnopolskich mediów. Piotrków ponownie stał się prekursorem
dbałości o faunę i florę. „Hotele dla owadów”, bo o nich mowa, w połączeniu z wyznaczonymi strefami ekologicznymi pozytywnie wpływają na gospodarkę wodną oraz wegetację roślin. Wokół hoteli
wydzieliliśmy strefy wyłączone z regularnego koszenia, by stworzyć dogodne warunki dla żerowania.
- Wyższa bujna roślinność zwiększa powierzchnię asymilacyjną do pochłaniania m.in. dwutlenku węgla (CO2), ogranicza rozprzestrzenianie
się pyłów zawieszonych, pozwala ograniczyć parowanie, poprawia mikroklimat
i powstrzymuje erozję gleb – wylicza korzyści Paweł Kowalski z Nadleśnictwa
Piotrków.
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Metamorfoza parku Belzackiego
Po rewitalizacji zabytkowego parku
ks. J. Poniatowskiego przyszedł czas na prace
w drugim zabytkowym piotrkowskim zieleńcu,
w parku Belzackim. Po wykonaniu inwestycji
będzie to miejsce do relaksu dla całych rodzin
z placem zabaw, siłownią, ławkami, pomostem, leżakami oraz mnóstwem zieleni.
Wieloletnie starania magistratu o pozyskanie dofinansowania na rewaloryzację parku
Belzackiego zakończyły się sukcesem. Dzięki
dobrze przygotowanej dokumentacji i świetnemu projektowi pozyskaliśmy z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi ponad 5 mln złotych.

Po rewitalizacji park Belzacki zmieni się nie do poznania.

Tak będzie wyglądał
park Belzacki:
Posadzenie i aranżacja 7 tys. roślin bylinowych,
ponad 2,5 tys. krzewów, 45 drzew oraz pielęgnacja istniejącej roślinności.
Łąka kwietna o pow. 800 m2
Aranżacja przestrzeni zachęca do relaksu...

Podest widokowy z leżakami, scena letnia,
altana, belwederek, trejaże, pergole

W historycznym miejscu nieistniejącego już Dworku Belzackiego
wzniesiony zostanie, nawiązujący do oryginalnego, stylowy portyk,
a plan dworku odziwrciedlać będzie aranżacja żywopłotu.

Plac zabaw oraz siłownia plenerowa
Remont obecnych i budowa nowych alejek
Oświetlenie ledowe (latarnie parkowe)
W miejscu zabytkowego dworku, stanie portyk.
Automatyczna toaleta
...aktywnego wypoczynku...

Ławki i kosze na śmieci
Stojaki na rowery
Odnowiona zostanie również nawierzchnia urokliwej alei Grabowej...

- Nieustannie dbamy o przyrodniczą równowagę w Piotrkowie Trybunalskim wiedząc, jak ważne są „zielone płuca” w każdym mieście.
Taką funkcję w zachodniej części miasta będzie pełnił zrewitalizowany park Belzacki – podkreśla wiceprezydent Adam Karzewnik.
...zabaw na świeżym powietrzu...

...oraz wszystkich dotychczasowych alejek, obok których powstaną też
zupełnie nowe, aby bez trudu dotrzeć w każde miejsce parku.

...i spacerów w pięknym otoczeniu przyrody.

Nowoczesna toaleta poprawi komfort tego miejsca.

Po rewitalizacji, park Belzacki stanie się jednym z najpiękniej zaaranżowanych przestrzeni zielonych w Piotrkowie oraz wizytówką miasta.
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Sprawny dojazd, ład i porządek czyli...
1 grudnia dobiegła końca wieloletnia gehenna mieszkańców osiedla „Piastowskie” związana z miejskim targowiskiem funkcjonującym w okolicach ul. Targowej.
To za sprawą jego reorganizacji. Dziś w dni targowe jest dużo spokojniej, czyściej, ale
przede wszystkim bezpieczniej.

…zmiany na targowisku przy ul. Targowej
- Decyzja o reorganizacji targowiska nie
była prosta, ale konieczna. Mieliśmy już do
czynienia nie z tradycyjnym targowiskiem,
ale rozrastającym się bazarem. Prawdziwa
funkcja targowiska została zachwiana, a bazar rozrósł się do niebagatelnych rozmiarów
– zauważa Karol Szokalski, dyrektor Zarządu
Dróg i Utrzymania Miasta, który nadzoruje
miejskie targowiska. Stąd liczne apele mieszkańców do prezydenta i radnych z prośbami
o podjęcie działań mających na celu stworzenia godnych warunków do życia.
Zmiany w rejonie hali targowej wzbudzały w wielu środowiskach skrajne emocje, choć
więcej było tych pozytywnych.
- Od ponad dekady jesteśmy członkami
Unii Europejskiej, powinny obowiązywać nas
pewne standardy, najzwyczajniej nie wypada
nam, aby w środku miasta był taki bałagan –
napisał do magistratu jeden z mieszkańców.
Pan Eryk Kępski tuż po przyjęciu przez Radę
Miasta uchwał w sprawie reorganizacji prosił,
aby miasto nie ulegało presji i doprowadziło reorganizację do końca. Na to szczególnie
naciskali mieszkańcy okolicznych bloków, dla
których życie przy targowisku było katorgą.

- Mieszkańcy oczekują udrożnienia dróg
wyjazdowych z osiedla oraz poprawy sytuacji dotyczącej parkowania pojazdów w dni
targowe. Poza tym na targowisku brakuje
warunków sanitarnych i niektórzy załatwiają swoje potrzeby, gdzie popadnie – pisał
w social mediach pan Marcin Kołodziejczyk,
mieszkający na tym osiedlu.
Dzięki inicjatywie prezydenta Krzysztofa Chojniaka i decyzji radnych od 1 grudnia
przy hali targowej wiele się zmieniło. Handlować można na wyznaczonych miejscach
ulicy Targowej - na terenie przed blokiem
spółdzielni „Karusia” oraz na terenie przy
Centrum Kształcenia Zawodowego, naprzeciw
ul. Piastowskiej. Mieszkańcy mają teraz swobodę dojazdu oraz przejścia udrożnionymi
ulicami i chodnikami. - Jestem pozytywnie zaskoczona wizytą na targowisku, ponieważ po
zakupy mogę podjechać samochodem, czego
nie mogłam uczynić przed reorganizacją targowiska – mówi pani Paulina niosąca torby z zakupami do zaparkowanego przy Hali Targowej
auta i po włożeniu ich do bagażnika dodała.
- Bez problemów odwiozłam również synka do pobliskiego przedszkola co wcześniej

w dzień targowy nie było takie proste.
Nie ma też problemu z dojazdem służb ratunkowych: karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji.
- Mimo, że pierwotnie reorganizacja
miała dotyczyć asortymentu, ale w tej kwestii uwagi zgłosił wojewoda łódzki, osiągnęliśmy najważniejszy cel. Do dyspozycji
kupców są 153 stanowiska do handlu. Mieszkańcy osiedla Piastowskie mogą w końcu
normalnie żyć przy nadal funkcjonującym
targowisku – podsumowuje Karol Szokalski.
Choć decyzja dotycząca asortymentu może
się jeszcze zmienić. Radni podjęli uchwałę
o zaskarżeniu do sądu administracyjnego
rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.
W opinii magistrackich prawników wojewoda podejmując taką decyzję naruszył
autonomię i samodzielność Gminy.

Teren dotychczasowego
targowiska (kolor żółty).
Teren nowego
targowiska (kolor niebieski).

Remont na
- kontrole TIR-ów wjeżdżających do miasta
Ten sam fragment ul. Targowej „przed” (zdjęcie powyżej) i „po” (zdjęcie poniżej) reorganizacji targowiska miejskiego...

...dzięki czemu służby ratownicze bez trudu dojadą do okolicznych bloków, a mieszkańcy zaparkują swoje samochody.

Jak to było z Halą Targową?
W dyskusji na temat reorganizacji targowiska bardzo często
przewija się pomysł ulokowania
kupców w budynku Hali Targowej. Wzniesiony przez miasto blisko 100 lat temu budynek właśnie
miał służyć kupcom i przez dziesiątki lat tak było. Pierwotnie hala
mieściła w swym wnętrzu 40 sklepów i jatek mięsnych, 160 stoisk
i straganów, 16 basenów rybnych
oraz fabrykę sztucznego lodu. Wielu piotrkowian pamięta jeszcze
charakterystyczne mięsne stoiska
wyłożone białymi płytkami znajdującymi się pośrodku.
W 2003 roku Halę Targową

za 1,9 mln zł nabył od miasta
podmiot prywatny, który w akcie notarialnym zobowiązał się
m.in. do przeprowadzenia generalnego remontu obiektu o wartości prac równej 1,3 mln zł. Tuż po
kupnie budynku jeden z nowych
właścicieli zapowiadał na łamach
prasy (materiały dostępne w internecie), że będzie to miejsce dla
lokalnych kupców. Jak wiemy Hala
Targowa stała się miejscem handlu, lecz niestety przede wszystkim
dla zagranicznego - nie lokalnego(!) - kupca, tj. supermarketu
portugalskiej sieci handlowej, której znakiem rozpoznawczym jest

pewien czerwony owad z czarnymi
kropkami.
Warto podkreślić, że nabywca
hali zna zapisy aktu notarialnego zakupu obiektu. W dokumencie czytamy m.in., że „zagospodarowanie
istniejącego targowiska uznaje się
za tymczasowe”. Dlatego zastanawiające było zachowanie jednego
z właścicieli nieruchomości, który
mocno podsycał atmosferę wokół
reorganizacji targowiska miejskiego przy ul. Targowej. Czyżby chciał
w ten sposób odwrócić uwagę, że
sam nie wywiązał się z zapowiedzi
wprowadzenia lokalnych kupców
do wewnątrz budynku?

Wraz z rozpoczęciem przebudowy autostrady A1 ruch samochodów, szczególnie TIR-ów
przeniósł się na drogi krajowe
12, 74 i 91 biegnące przez Piotrków. Niestety część kierowców
ciężarówek skraca sobie drogę
i wjeżdża w miasto, poza wytyczone do tranzytu „krajówki”. Dlatego miasto mocno współpracuje
z Policją i Inspekcją Transportu
Drogowego w zakresie eliminowania tego procederu.
W ochronie naszych dróg dużą
rolę odgrywa ITD. - Teraz widać,
jak potrzebna była instalacja wagi
dla ciężarówek przy okazji przebudowy ronda Sulejowskiego.
Kontrole ITD są szybsze, a przez
to jest ich więcej. Wieść o kontrolach rozchodzi się lotem błyskawicy i wówczas wiele „TIR-ów”

omija miasto – mówi wiceprezydent Andrzej Kacperek i dodaje,
że w 2021 roku patrole ponadnormatywne finansowane przez miasto będą zdominowane przez patrole drogowe.
- Serdecznie dziękujemy Policji i ITD za pomoc i współpracę,
ponieważ bez tego zaangażowania ruch TIR-ów na pewno byłby
dużo większy – mówi Andrzej Kacperek.
Miasto apeluje też do strony
rządowej, aby wsparła nas finansowo w utrzymaniu dróg, na które
przeniósł się ruch w związku z remontem A1. – Robimy stosowną
dokumentację, aby wykazać jak
wzmożony ruch wpłynął na rozjeżdżenie naszych wyremontowanych
ulic – podsumowuje wiceprezydent.

Praktycznie codziennie ITD korzysta z wagi na rondzie Sulejowskim.
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Kto odpowiada za cenę śmieci? Ilu piotrkowian

- Źródła „śmieciowego” dramatu należy szukać już w 2013
roku, kiedy zaczęła obowiązywać
ustawa, która wywróciła ten rynek do góry nogami. Za odbiór
i gospodarowanie odpadów odpowiedzialnością obarczono gminy, równocześnie nie dając im
żadnych narzędzi i instrumentów,
aby skutecznie zadbać o swoich
mieszkańców. Jednym z głównych
czynników wpływających na cenę
śmieci stanowi tzw. „opłata środowiskowa”. A kto decyduje o jej

wielkości? Ministerstwo Klimatu
i Środowiska – tłumaczy wiceprezydent Adam Karzewnik.
- Nowe prawo weszło w życie
siedem lat temu, i choć zmieniały
się rządy i kilkukrotnie nowelizowano przepisy, sytuacja mieszkańców i samorządów nie poprawia się. Jest wręcz odwrotnie,
a opłaty są coraz wyższe. - Mówiąc
krótko: miasto jest cenobiorcą. Jesteśmy zakładnikiem systemu
i mamy związane ręce. Ministerstwo
Klimatu, co rusz podnosi wspomnia-

ną „opłatę środowiskową”. Ta nakładana jest na firmy prowadzące
składowiska odpadów. „Śmieciowiska” (formalnie instalacje komunalne – red.) zmuszone płacić większe
opłaty znacząco podwyższają ceny
za odbiór tony odpadów od przedsiębiorstw, które z kolei odbierają je
od mieszkańców, a to bezpośrednio
przekłada się na ceny zaoferowane
przez te przedsiębiorstwa w przetargu. Samorząd i mieszkańcy są ostatnimi ogniwami tego łańcucha.

Na wprowadzonych zmianach ucierpieli mieszkańcy, którzy płacą coraz więcej za śmieci oraz samorządy, które – choć odpowiadają za odbiór odpadów
od swoich mieszkańców – na kreowanie ceny nie mają wpływu.

MINISTERSTWO
KLIMATU
i ŚRODOWISKA
…ustala tzw. opłatę środowiskową za tonę śmieci,

Składowe ceny śmieci:
5%

która stale rośnie (2013 – 115 zł; 2020 – 270 zł).

nie płaci za śmieci?
- wykażą kontrole

– W Piotrkowie rozliczamy się
za śmieci na podstawie deklaracji,
w których właściciele nieruchomości określają liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Dlatego im więcej osób jest ujętych
w całym systemie to cena jednostkowa jest mniejsza. Niestety z danych wynika, że kilkanaście tysięcy
mieszkańców jest poza systemem
i tym samym nie płaci za śmieci
– informuje Dorota Kosterska, kierownik Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi.
Czy mieszkańcy celowo unikają
opłat za odbiór odpadów oszukując
tym samym innych mieszkańców?
- Wymiernym wskaźnikiem

liczby osób zamieszkujących daną
posesję jest ilość zużywanej wody.
Dlatego wspólnie z piotrkowskimi
wodociągami analizujemy te wartości na poszczególnych nieruchomościach porównując je z liczbą
zadeklarowanych osób w systemie
„śmieciowym”. Wytypowaliśmy już
ponad 300 adresów, wśród których
są nawet takie, gdzie woda zużywana jest w dużych ilościach, a wg deklaracji „śmieciowych” nikt tam nie
mieszka – mówi kierownik Kosterska i zapowiada dalsze weryfikacje.
Gdyby liczba osób zameldowanych w mieście i zadeklarowanych
byłaby tożsama to za śmieci płacilibyśmy mniej.

95%
Stale rosnące koszty, w tym m.in. ceny energii,
wynagrodzenia (płaca minimalna).

podwyższają ceny za odbiór tony odpadów.

Koszty wynikające z przetargu (w tym m.in.
opłata środowiskowa dla Min. Klimatu, ceny
energii, rosnące wynagrodzenia, koszty oddania
śmieci na składowisko, koszty firmy odbierającej śmieci oraz jej zysk).
Pozostałe koszty, np. prowadzenie PSZOK,
edukacja ekologiczna, obsługa systemu przez UM.

FIRMY
WYWOŻĄCE ŚMIECI
...płacą śmieciowiskom coraz większe stawki
za przywożone odpady i podnoszą cenę
za odbiór odpadów od miasta.

URZĄD MIASTA

MIESZKAŃCY

Niepłacący za śmieci mogą spodziewać się kontroli.

Ceny śmieci w okolicznych samorządach
Opłaty za odbiór odpadów
gwałtownie rosną w całej Polsce.
Podwyżki o kilkadziesiąt procent
są w zasadzie normą. Zdarzają się
również sytuacje, w których ceny
rosną nawet dwukrotnie. Pokazują
to chociażby przykłady innych miast
województwa łódzkiego. Cena (za
śmieci segregowane) wynosi np. w

Urząd Miasta ogłasza przetarg na wywóz odpadów i ustala cenę śmieci pokrywającą
ww. koszty. Zgodnie z prawem system musi się bilansować, dlatego MIESZKAŃCY płacą
ustaloną stawkę, na którą – jak widać - samorząd nie ma żadnego wpływu.

Aleksandrowie Łódzkim 32,50 zł,
w Brzezinach 29,5 zł, Głownie 33,5
zł, Zduńskiej Woli 28 zł, Sulejowie
27 zł, a Łęczycy 33 zł.
W Piotrkowie Trybunalskim
od 1 stycznia zapłacimy 29 zł/
osobę za śmieci segregowane.
Teoretycznie stawkę za śmieci
uchwala Rada Miasta. Jednak tak

naprawdę rola radnych ogranicza
się do zatwierdzenia cen, które
wynikają z najkorzystniejszych
ofert złożonych w przetargu.
Dlaczego? Zgodnie z przepisami
„system śmieciowy” ma się bilansować, a to oznacza, że gmina nie
może na śmiechach zarabiać i nie
może do nich dokładać.

Cena za śmieci segregowane od osoby (w zł)
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System śmieciowy musi się bilansować, tzn. że samorządy nie mogą
na nim zarabiać ani do niego dokładać.
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WYSYPISKA
ŚMIECI
...zmuszone płacić coraz większą opłatę
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Urząd frontem do mieszkańca

Namiot poczekalnia

W okresie jesienno-zimowym przed Urzędem Miasta rozW trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz urzędników
stawiliśmy namiot, w którym klienci w komfortowych warunna czas pandemii zmienił się sposób funkcjonowania urzędu.
kach będą mogli oczekiwać na przyjęcie w magistracie.

- Zachęcamy do kontaktu
z urzędem w formie e-mailowej,
przez ePUAP lub telefonicznie, a
także do składania dokumentów
do skrzynek podawczych ustawionych przy wejściach do magistratu
– mówi Bogdan Munik, sekretarz
miasta.
Jeśli wizyta w urzędzie jest konieczna, należy wcześniej umówić
się z pracownikiem. Przychodząc na

umówioną godzinę klienci wchodzą
do magistratu w założonej maseczce, po wcześniejszym zmierzeniu
temperatury kamerą termowizyjną
i zdezynfekowaniu rąk. Takie same
wytyczne dotyczą urzędników.
- Liczba załatwianych spraw
w poszczególnych referatach jest
podobna do liczby z lat ubiegłych.
Średnio miesięcznie w referacie
komunikacji obsługujemy oko-

ło tysiąca osób, podobną liczbę
przyjmuje geodezja oraz ewidencja ludności. Kilkaset osób przypada na referat nieruchomości
– wylicza sekretarz dodając, że w
czasie pandemii klienci chętniej
wybierają teleinformatyczne sposoby kontaktu z urzędnikami poprzez e-usługi bądź telefon.
Nieco więcej klientów, niż przed
pandemią, korzysta z kolei z usług
Urzędu Stanu Cywilnego.
- Ma to związek z porządkowaniem akt lub niezałatwionych spraw
sprzed lat. W czasach kwarantanny
ludzie mający więcej czasu zaczęli porządkować swoje dokumenty
z przeszłości i częstokroć potrzebują naszej pomocy. Niestety, więcej
jest też zgonów w porównaniu do
roku ubiegłego – mówi Ewa Andryańczyk, zastępca kierownika piotrkowskiego USC.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Biuro Obsługi Mieszkańców obsługuje klientów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, pozostałe referaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorki od 7.30 do 17.00.
INFOLINIA: 800 241 251 lub 44/732-77-01, 44/732-18-00, e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

Razem możemy jeszcze więcej
Blisko 8 milionów złotych Urząd Miasta przeznaczy na wsparcie 450 osób
niesamodzielnych oraz ich opiekunów w ramach projektu „Razem możemy
jeszcze więcej”. Aż blisko 7 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.
Liderem projektu jest Urząd Miasta, który
pieniądze na realizację projektu pozyskał z funduszy europejskich. Przedsięwzięcie jest kontynuacją

Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (partner: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Szansa”)
Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku (partner: Dzienny Dom
Pomocy Społecznej)
Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w soboty (usługa zlecona)
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (partner: Dzienny Dom
Pomocy Społecznej)

programu „Razem możemy więcej” i zakłada wsparcie dla różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
- Projekt składa się z dziewięciu
modułów, które realizować będziemy
wspólnie z naszymi partnerami. Są
to zarówno instytucje miejskie, jak i
stowarzyszenia działające w Piotrkowie – podkreśla Grzegorz Janowski,
kierownik referatu spraw społecznych. Największym beneficjentem
jest Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, do którego trafi
blisko 2 miliony złotych.
- Dzięki tym pieniądzom – w ramach naszego modułu – będziemy
mogli przeprowadzić szereg zajęć
rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stworzymy także tzw.
mieszkanie treningowe, które pomoże osobom niepełnosprawnym uczyć
się samodzielności – mówiła Hanna
Gural, dyrektor „Szansy”.

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna)
Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Bartek”
Klub Seniora (Partner Stowarzyszenie „Mam sąsiada”)
Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (partner: Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym)
Mieszkania wspomagane (partner: Stowarzyszenie Koło Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym).

Realizacja projektu „Razem możemy jeszcze więcej” potrwa do końca 2022 roku.

Namiot ustawiony jest przy
wejściu „B” magistratu przy ul.
Szkolnej 28, w którym to przede
wszystkim mieszkańcy załatwiają
sprawy. Tutaj mieszczą się m.in. referaty:
komunikacji, ewidencji
ludności, nieruchomości oraz geodezji i katastru, dlatego ich duża
ilość w tym miejscu jest
oczywista.
- Ze względu na
reżim sanitarny liczba
osób, która w jednym
czasie może być obsłużona jest ograniczona.
Dlatego dla osób oczekujących na wizytę w
Urzędzie ustawiliśmy

namiot z siedziskami, który zapewni komfort klientom i ochroni przed
chłodem i opadami – mówi Bogdan
Munik, sekretarz miasta.

Czy wiesz, że...
...od ponad 3 lat w Piotrkowie funkcjonuje miejska pasieka, gdzie pszczoły
wypracowały łącznie około 190 litrów miodu? Jednak nie zbiory
tych zdrowych „słodkości” są najistotniejsze. Tworząc
pasiekę chcieliśmy zwrócić uwagę na kluczową rolę
pszczół w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu
i podkreślić, że życie w zgodzie z naturą jest nie tylko
możliwe, ale przynosi wielowymiarowe korzyści. Zapraszając pszczoły w przestrzeń miasta, te odwdzięczają się
nie tylko miodem, ale także bardziej bujnymi plonami na
działkach, rozwojem parków, ogrodów i innych miejskich
terenów zielonych.

...na stadionie miejskim „Concordia”
po raz pierwszy zakwitły jadalne kasztany?
W 2016 roku wiceprezydent Andrzej Kacperek
oraz burmistrz chorwackiej Petrinji Darinko
Dumbovic posadzili na stadionie miejskim
„Concordia” dwa jadalne kasztany, jako
symbol nawiązującej się współpracy między naszymi miastami. Zaowocowało to
podpisaniem, w październiku 2019 roku,
umowy partnerskiej.

...dbając o Piotrków Trybunalski i jego mieszkańców
nie zapominamy o naszych „braciach mniejszych”?
W okresie letnim przed budynkami magistratu przy ul. Szkolnej 28 oraz Pasażu K. Rudowskiego 10 ustawiliśmy „Przystanki
dla czworonożnych przyjaciół”, czyli specjalnie przygotowane
stojaki, na których ustawione są miski z wodą. Miejsca w upalnie dni służą głównie psom, kotom, ptakom i innym zwierzętom.
„Przystanki” będą ustawiane w kolejnych sezonach letnich.

...w Piotrkowie pobito rekord Polski w skokach spadochronowych głową
w dół? Wyzwanie polegało na jednoczesnym
skoku w pierścieniu śmiałków ze spadochronami spadających głową w dół. Podczas
skoku uczestnicy pędzą z prędkością między około 300 km/h. We wspólnym skoku
wzięły udział 24 osoby, co pozwoliło na
ustanowienie rekordu Polski.

...Magomedmurad Gadżijew został mistrzem Europy? Zawodnik piotrkowskiego Atletycznego Klubu Sportowego podczas
mistrzostw Europy w Rzymie wywalczył złoty medal w zapasach w stylu wolnym. Gadżijew po raz piąty z rzędu jako reprezentant Polski zdobył medal czempionatu Starego Kontynentu.
W 2016 roku wywalczył złoto, w 2017 i 2018 srebro, a w 2019
brąz. Zapaśnik ma w dorobku także dwa medale mistrzostwa
świata. W 2017 roku zdobył srebro, a dwa lat później brąz.
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„Polonia” z krytą trybuną
Stadion miejski przy ulicy Reagana, na którym mecze rozgrywa PKS Polonia, systematycznie jest rozbudowywany. Za
nami kolejny etap modernizacji.

fot. Marcin „Sacza” Saciński

Zadaszenie nad trybunami to przede wszystkim lepszy komfort oglądania
meczów. Inwestycja jest także unowocześnieniem obiektu, który z roku na rok
staje się bardziej profesjonalny.

Inwestycje w obiekt rozpoczęły się od budowy budynku
klubowego. Potem przyszedł czas
na renowację murawy, ustawienie
trybun, piłkochwytów i montaż
zegara. Tegoroczna inwestycja polegała nie tylko na zadaszeniu trybun, ale także na przeniesieniu ich
ze wschodniej na zachodnią stro-

nę boiska, zgodnie z sugestiami
i prośbami kibiców. – Popołudniową porą - kiedy najczęściej rozgrywane są mecze - słońce już
nie przeszkadza w oglądaniu spotkań – podkreśla pan Stefan, jeden z kibiców, który często bywa
na meczach Polonii.

boisko ze sztuczną trawą na „concordii”
- Nie wierzyłem, że za mojego życia w Piotrkowie Trybunalskim powstanie
takie boisko – tak o pełnowymiarowym boisku piłkarskim ze sztuczną trawą, które powstało na stadionie miejskim „Concordia” mówi Włodzimierz Nowakowski
(UKS Piotrcovia), jeden z zasłużonych piłkarskich działaczy w naszym mieście.
Kiedy w 2018 roku prezydent
Chojniak na spotkaniu z działaczami piłkarskimi zapowiedział,
że miasto wykona tak ważną dla
środowiska inwestycję wielu z nich
nie dawało wiary w powodzenie
przedsięwzięcia. Miasto prężnie
przystąpiło do działania i bardzo
aktywnie szukało wsparcia finansowego dla budowy kompleksu, w
skład którego miały wejść boiska:
piłkarskie ze sztuczną trawą oraz
wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego
oraz badmintona. Prezydent podjął

rozmowy z Krzysztofem Cieciórą
wicewojewodą łódzkim, który lobbował u wicepremiera Jarosława
Gowina ws. dofinansowania inwestycji. Urzędnicy równolegle
przygotowywali dokumentację konieczną to wybudowania kompleksu. Dwa lata później (we wrześniu
2020 roku) ziściły się zapowiedzi i
oficjalnie otwarto kompleks, który
służy rzeszy dzieciakom, młodzieży
oraz seniorom. Co ważne, na połowę inwestycji miasto pozyskało
dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

- Regularnie z boisk na Concordii korzysta około 1000 osób.
Dzięki budowie boiska ze sztuczną
nawierzchnią treningi i mecze odbywają się nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych
– relacjonuje Andrzej Ziębakowski,
kierownik obiektu.
- Jestem przekonany, że na tych
boiskach wychowają się zawodnicy, którzy pójdą w ślady najlepszych polskich piłkarzy, na czele z
Robertem Lewandowskim – mówił
podczas otwarcia boisk wicewojewoda Krzysztof Ciecióra.

Mistrzowski rok „Jaskółczyna”
Mimo specyficznej sytuacji wynikającej z pandemii tancerze Klubu Kultury Jaskółczyn PSM - przy wielu obostrzeniach
- realizowali swoje programy i mogą zaliczyć miniony rok do
bardzo udanego.

Mistrzowski zespół „MAXI AEROBIK” ze zdobytym pucharem.

Zespoły taneczno-akrobatyczne, soliści i duety łącznie wytańczyli: 18 złotych, 8 srebrnych
i 6 brązowych medali.
- Systematyczna praca naszych zawodników i trenerów,
starty w eliminacjach oraz zgromadzona wysoka punktacja w
rankingach pozwoliła na wejście
naszych tancerzy do ścisłych finałów – mówi Magdalena Markiewicz z klubu „Jaskółczyn”.
Do tego zawodniczki dorzuciły 5 tytułów Mistrzów Polski (Antonina Jarzębska i Julia
Gaj, Kinga Klimczyk i Wiktoria
Justyna – duet, Wiktoria Justyna oraz dwa zespoły „MAXI
AEROBIK” i „AEROBIK”) oraz 4
tytuły Wicemistrzów w Tańcu
Sportowym (Antonina Jarzębska, Julia Gaj, Julia Podlejska
i Kornelia Wiernicka, a także zespół „AEROBIK”).

Zespół „AEROBIK” - Mistrzynie Polski w Tańcu Sportowym 2020.

Pamiątkowa fotografia bohaterów inauguracyjnego turnieju na sztucznej nawierzchni. Drużyny Akademii Piłki Nożnej, UKS Concordia 1909 oraz Piotrcovia wraz z trenerami, prezydentem miasta i wicewojewodą łódzkim.

Boiska ze sztuczną murową na stadionie miejskim „Concordia” z lotu ptaka.

Sukcesy Piotrkowskiej Fundacji Talentów
Sukcesy na arenie międzynarodowej i medale
Mistrzostw Polski – to bilans występów podopiecznych
Piotrkowskiej Fundacji Talentów w 2020 roku. Choć
tegoroczny sezon wyglądał zgoła inaczej niż poprzednie lata to nie przeszkodziło to piotrkowskim specjalistom akrobatyki sportowej w osiąganiu znakomitych
rezultatów.
W lipcu Natalia Woźniakowska i Kinga Majchrowska zajęły drugie miejsce w konkursie World Talent
Show & Dance Competitio zdobywając także nagrodę specjalną World Talent Show. Pod koniec września
w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski stanowiące
równocześnie kwalifikację na Mistrzostwa Świata.
Z zawodów, w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych, piotrkowianie przewieźli aż siedem medali,
w tym jeden z najcenniejszego kruszcu. Mistrzostwo
Polski zdobyły Alicja Wiśniewska i Michalina Strzelczyk
w kategorii MIX.
- Nasza misja to nie tylko zawody. Braliśmy udział w
koncertach charytatywnych i akcjach eventowych. Je-

steśmy współorganizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu
Grup Cyrkowych i Akrobatycznych Estrada – mówi Cecylia Trojanowska, prezes fundacji gratulując podopiecznym wspaniałych występów. - Determinacja w działaniu,
samozaparcie i wiara w swoje możliwości owocują pięknymi sukcesami sportowymi – podsumowuje.

Nagrodzeni akrobaci z dyplomami i pucharami.

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Wylosowane nagrody
nie podlegają wymianie. Losowanie odbędzie się na antenie TV Piotrków 15 marca 2021
roku. Zasady udziału oraz informacja o RODO dostępne są na stronie www.piotrkow.pl.
*Osoby wysyłające więcej, niż jeden kupon, zostaną wykluczone z losowania nagród!

2. „Harry Potter i więzień …”
3. …Trybunalski – piotrkowskie czasopismo
4. Muzeum … przyul. Szewskiejw
Piotrkowie
5. Wieża… w Piotrkowie

34. Żydowska stela nagrobna
35. Piotrkowskie jezioro z legendy
36. Na cokole przed I Liceum Ogólnokształcącym
37. 800-lecia w Piotrkowie
38. Autor zakopiańskich kryminałów,
pochodzący z Piotrkowa

6. Biblioteka … 800 – seria wydawnicza 39. Technika graficzna w drewnie
40. Prowadzili Fabrykę Organów w
7. Kolejka… w Piotrkowie
Piotrkowie Tryb. w latach 1879-1963
8. Sławne rodzeństwo z Piotrkowa
41. Między kartkami książki
(Anita i Arkadiusz)
9. Nazwisko reżysera „Bitwy Warszaw- 42. Opowieści historii rodziny
skiej”, kręconej m.in. w Piotrkowie
Pionowo:
10. „…Piotrkowa Trybunalskiego” –
autorstwa Michała Rawity-Witanow43. Powieść Stefana Żeromskiego
skiego
ekranizowana w Piotrkowie
11. Rodzaj tkaniny introligatorskiej w
postaci tasiemki
12. Miesiąc uroczystego otwarcia
Mediateki 800-lecia
13. „Powrót z …” – najnowsza książka
Katarzyny Nosowskiej
14. Krój pisma
15. Coroczny konkurs dla przedszkolaków organizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną - „Bajkowa …”
16. Patron Miejskiej Biblioteki Publicznej – Adam….
17. Świątynia prawosławna

44. Poranna audycja w radiu Strefa FM
45. Nazwa księgarni związana z
edukacją
46. Mądry ptak i system biblioteczny
47. …Wielu Kultur
48. Piotrkowski klub sportowy
49. Polska noblistka uhonorowana w
2019 roku
50. Biblioteka inaczej
51. Ulica w Piotrkowie między Wojska
Polskiego a Rolniczą
52. Stanisław, autor „Cyberiady”

18. Ozdobna litera rozpoczynająca
rozdział lub akapit

53. Sklep z literaturą

23. ODA – Ośrodek Działań …

59. Klinem w pismo

24. Wykaz błędów dostrzeżonych w
publikacji

60. Kino w Mediatece 800-lecia

25. Uczelnia wyższa z Częstochowy,
z którą współpracuje Mediateka 800lecia

61. Kwiat i dawna huta w Piotrkowie
62. Słodka specjalność Piotrkowa

54. Nazwa nieistniejącego już kina w
19. Dyscyplina naukowa zajmująca się Piotrkowie
kulturą ludową
55. Miejsce oprawy książek
20. Tytuł lektury Narodowego Czyta56. Film z Henrykiem Kwinto kręcony
nia w 2020 roku
w Piotrkowie
57. Pierwsza część „Władcy Pierścieni”
21. Inaczej literatura piękna
Tolkiena- „… Pierścienia”
22. Olga, gość Rubinowej Hortensji w
58. Część dramatu
2019 roku
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Imię i nazwisko:
Adres:

Telefon / e-mail:
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63. Dom Modlitwy przy ul. Jerozolimskiej

26. Na pierwszym piętrze Mediateki
800-lecia

64. Przy nim piotrkowskie Muzeum

27. Jeździł koleją

66. Legendarny Piotr Włostowic

28. Jan i … - bohaterowie legendy z
powieści „Nad Niemnem”

67. Krzysztof – słynny reżyser, gość
Mediateki 800-lecia

29. Literacka nagroda i imię bogini
zwycięstwa

68. Urządzenie do zwrotu książek

30. Sklep z używanymi książkami
31. Piotrkowska rzeka

70. Kwitnące wiosną przy Mediatece
800-lecia

32. Podróżnik– kajakarz, gość Mediateki800-lecia

71. Historia obrazkowa z krótkimi
tekstami

33. Jedna z ksiąg liturgicznych

72. Willa przy ul. Dąbrowskiego w
Piotrkowie

65. Książka mówiona

69. Siedziba Trybunału Koronnego

Redagował zespół BIURA PRASOWEGO: Jarosław Bąkowicz - redaktor wydania, Marcin Merk, Krzysztof Rudzki, Anita Wojtala-Rudnicka.

1. Plac przy Mediatece 800-lecia

Wydawca: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Aby wziąć udział w losowaniu należy prawidłowo wypełniony tylko jeden(!) 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, Biuro Prasowe p. 102, 97-300 Piotrków Trybunalski lub złożyć osobiście w Biurze Prasowym UM
do 26 lutego 2021 roku.
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z nagrodami!
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Poziomo:

