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Trudny, ale ambitny budżet na 2022 rok

Ponad 100 mln zł zabezpieczył magistrat w budżecie miasta na inwestycje w 2022 roku. Stanowi to prawie 18% wszystkich wydatków. Zaplanowany budżet jest prorozwojowy, jednak ze względu na sytuację gospodarczą w kraju i dynamikę
zmian przepisów jego przygotowanie wymagało nie lada wysiłku.
Uchwała budżetowa to najważniejszy dokument dotyczący funkcjonowania każdego samorządu. Składa się
z wielu pozycji, a każda z nich jest bardzo ważna, ponieważ
dotyka konkretnej sfery życia mieszkańców. Choć zazwyczaj najwięcej uwagi mieszkańców przyciąga dział dotyczący miejskich inwestycji.
Z roku na rok w samorządach coraz trudniej konstruuje się budżety. Dlaczego? Związek Miast Polskich (ZMP)
zauważa, że następuje przemodelowanie systemu finansowania samorządów. Analizy przygotowywane przez specjalistów ZMP jednoznacznie potwierdzają, że zmiany wprowadzane w prawie, w tym m.in. efekty „Polskiego Ładu”, niosą
za sobą wiele niebezpieczeństw dla samorządów. Wpływają
przede wszystkim na drastyczne obniżenie wpływów z podstawowego źródła dochodów własnych, jakim są udziały
we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT). W skali
10 lat ubytki te wyniosą w skali kraju aż 112,5 mld zł.
Jak to wygląda w Piotrkowie? – Na 2022 rok planujemy
prawie o 14 mln zł niższe dochody z PIT-u – informuje
Izabela Wroniszewska, skarbnik miasta.
Lekarstwem na te niedobory ma być państwowa „subwencja nadzwyczajna”. Jednak, jak zaznacza ZMP, łagodzi
ona jedynie częściowe ubytki w dochodach miast w pierwszym roku funkcjonowania nowych rozwiązań. Dodatkowo
nie mówi się o tym, czy w ogóle pojawi się w latach następnych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
Mocnym obciążeniem miejskiego budżetu są dopłaty
do piotrkowskiej oświaty. – Niestety rokrocznie musimy
dopłacać do systemu po kilkadziesiąt milionów złotych ze
względu na zbyt małą subwencję oświatową. Tylko w 2021
roku z miejskiej kasy dołożymy ok. 64 mln zł. Rok wcześniej dołożyliśmy 50 mln zł – wylicza skarbnik Wroniszewska i pyta retorycznie. – Czy wyobrażacie sobie Państwo, ile
ważnych inwestycji moglibyśmy wykonać, gdyby pieniądze
z budżetu państwa pokrywały finansowanie oświaty? Analizując sytuację gospodarczą kraju, zmiany w przepisach,
wyzwania przed jakimi staje samorząd, wskaźniki budżetu
oraz plany inwestycyjne magistratu, to można stwierdzić,
że budżet Piotrkowa na 2022 rok jest z jednej strony stabilny,

a z drugiej prorozwojowy. Na wydatki majątkowe zaplanowaliśmy 105 mln zł – zauważa Izabela Wroniszewska.

Mimo że trudny, ale prorozwojowy

Skarbnik miasta podkreśla, że jest to również budżet
bezpieczny. Wskaźniki zadłużenia 2022 r. są dalekie do
maksymalnego pułapu (red. wskaźnik obsługi długu,
to 4,29% przy limicie wynoszącym dla Piotrkowa
12,96%, a liczony do dochodów, to 31,2% przy dawnym
limicie 60%). Biorąc jednak pod uwagę prognozowaną
sytuację gospodarczą, rosnącą inflację, a w ślad za tym
rosnące koszty funkcjonowania miasta oraz rosnące
stopy procentowe i ich wpływ na raty kredytów, wskaźniki zadłużenia następnych lat są mniej optymistyczne.
W przyszłym roku, podobnie jak w latach poprzednich,
planujemy zaciągnąć zobowiązania, które przeznaczymy na inwestycje. Rokrocznie robimy to w sposób
bardzo roztropny. Przypomnę, że nad finansami samorządów czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa,
która pozytywnie oceniała finanse Piotrkowa.

Wśród najważniejszych inwestycji
2022 roku znalazły się:
DROGI:
Rozbudowa ul. Roosevelta
Budowa dróg w rejonie kąpieliska „Słoneczko”
Budowa ul. Nowy Świat na osiedlu 800-lecia
Przebudowa ul. Wiatracznej (etap I) projektowanie
Przebudowa ul. Jeziornej (etap I) projektowanie
Przebudowa ul. Przedborskiej (etap I) projektowanie
Przebudowa ul. Kwiatowej (etap I) projektowanie
Budowa ul. Macierzanki
Przebudowa ul. Żeromskiego (etap I) projektowanie
Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej (etap I)
projektowanie

EKOLOGIA:
Rewitalizacja parku Belzackiego
Wymiana taboru komunikacji miejskiej na ekologiczny
(autobusy elektryczne i hybrydowe)
Modernizacja miejskiej ciepłowni (kogeneracja)
Budowa farmy fotowoltaicznej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Życzliwej
oraz Gościnnej
OŚWIATA:
Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7
Docieplenie budynku warsztatów w „Budowlance”
Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego
Termomodernizacja i przebudowa budynku
przy ul. Dmowskiego 47
SPORT I REKREACJA:
II i III etap budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika
Bugaj
Pumptrack przy ul. Ceramicznej
Psi plac zabaw i park ćwiczeń dla dzieci i dorosłych
(street workout) obok DH Merkury
PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie
Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia
Budowa 4-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej nr 12
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na terenie po byłej
kolejce wąskotorowej
Rozbudowa boiska sportowego przy SP11
Plac zabaw na Placu Litewskim
Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy
ul. Rzecznej
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Słoneczna Polana”
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza”

Mediateka 800-lecia - Centrum Nauki i Kultury
„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” w skrócie SOWA to tzw. „małe” Centrum
Nauki Kopernik. Piotrków Trybunalski to pierwsze miasto w Polsce, w którym wylądował projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Gniazdem
dla SOWY została nasza Mediateka 800-lecia.
Z bogatej oferty Mediateki 800-lecia piotrkowianie
oraz mieszkańcy regionu korzystają od czerwca 2019 roku.
Można tutaj nie tylko wypożyczać czy czytać na miejscu
książki. Czekają też atrakcyjne stanowiska fizyczno-chemiczne, wystawy, spotkania oraz prezentacje. We wrześniu
placówka wzbogaciła się o kolejną interaktywną strefę.
SOWA, bo o niej mowa, składa się z kilku części: wystawienniczej, swobodnego eksperymentowania oraz panelu zadaniowego polegającego na wykorzystaniu logiki
i umiejętności konstruktorsko-inżynierskich.
Odwiedzający Mediatekę mają okazję w sposób przystępny poznać zjawiska związane z różnymi dziedzinami
nauki takimi, jak: ruch, światło czy procesy biologiczne.
Na tym nie koniec atrakcji. W pierwszych dniach nowego roku na zwiedzających czekają nowości.

– W połowie stycznia wystartujemy z majsternią
– informuje Renata Wojtczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, a na przełomie stycznia i lutego
wzbogacimy ofertę o projekt miejski - salę doświadczania świata, która wykorzystuje elementy wirtualnej
rzeczywistości. Odwiedzający Mediatekę będą mogli
tam np. wirtualnie polecieć balonem nad Piotrkowem, zagrać w piłkę ręczną z jedną z naszych drużyn,
czy też przebrać się w stroje z dawnych epok.

We wrześniu w Mediatece oficjalnie otwarto interaktywną pracownię „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”. Mediateka cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
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Dbamy o wszystkie aspekty życia piotrkowian
Rozmowa z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem.
- Panie Prezydencie z roku
na rok coraz więcej zadań
nakładanych jest na samorządy, za czym niestety nie
idzie ich finansowanie. Jak
Piotrków radzi sobie w tych
trudnych czasach?
Realia dotyczące samorządu
na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniły. Może to dziwnie
zabrzmi, ale w samorządzie jest
po prostu mniej samorządności.
Ustawowo ogranicza się dochody własne samorządów, a w ich
miejsce wprowadzane są nieadekwatne środki, które mogą
być w dużej mierze przeznaczane na wskazane cele. Dodatkowo, od pewnego czasu, w trakcie roku budżetowego zmieniają
się przepisy, bądź nakładane są
na gminy dodatkowe obowiązki
bez odpowiedniego finansowania, kiedy mamy już „podopinane” budżety i zakontraktowane
oraz rozpoczęte zadania. Jest
to dla nas trudne w normalnych
warunkach, a tym bardziej w
aktualnych realiach. To mocno
wpływa na sytuację wszystkich samorządów w Polsce, w
tym i na Piotrków Trybunalski.
Drastycznie zmalały wpływy
do budżetu, m.in. z podatków,
czy dochodów miejskich spółek
i jednostek. Wpłyty do kasy
MOK, OSiR, muzeum, biblioteki
czy MZK ze względu na pandemię mocno spadły. Jednak całą
infrastrukturę, a także kadrę
należało utrzymać, a wydatki na
ten cel były nawet wyższe od
dotychczasowych. Obecnie dochodzi do tego wysoka inflacja,
a co za tym idzie, wszechobecna
drożyzna. Odbija się to zarówno
na budżetach domowych, jak

i na budżecie miasta. Rosnące
koszty dotykają również samorząd poprzez drastyczny wzrost
cen paliw, energii i usług. Wymaga to roztropnego gospodarowania miejskim budżetem.
Tam, gdzie to możliwe
ograniczamy
wydatki
bieżące, dbając jednocześnie o utrzymanie
najistotniejszych inwestycji wpływających na
rozwój miasta.
- Mimo, wielomiesięcznych obostrzeń,
letnie imprezy pozwoliły
zapomnieć
o lockdownie.
Bardzo cieszę się,
że w wakacje powróciliśmy do, w miarę
normalnego,
funkcjonowania. Mogliśmy zorganizować chociaż część
z tych propozycji, które
na stałe wpisały się już
w nasz coroczny kalendarz letnich wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych (szczegóły na
s. 11). Wszyscy jesteśmy spragnieni funkcjonowania w normalnych warunkach i uczestnictwa, zwłaszcza, w wydarzeniach
kulturalnych. Świadczy o tym
wysoka frekwencja mieszkańców
podczas tych, które zdołaliśmy
zorganizować w minionym roku.
- Życie miasta to nie tylko
wydarzenia
kulturalno-rozrywkowe, ale przede
wszystkim gospodarka. Jak
minione miesiące wyglądały
pod względem inwestycji?
Wszystkie działania inwe-

Kino PIKSEL w MEDIATECE
zaprasza na projekcje
Po pandemicznej przerwie powróciło kino PIKSEL, a wraz z nim koneserzy kina studyjnego. Przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki
Filmowej wyświetlane projekcje poprzedzane są spotkaniami autorskimi z twórcami, pisarzami czy aktorami odtwarzającymi główne role w
wyświetlanych filmach.
Projekcję obrazu „Maria Skłodowska-Curie” poprzedziło spotkanie
autorskie z Danielem Olbrychskim grającym jedną z głównych ról.

Daniel Olbrychski w czasie prelekcji na temat tajemnic swego aktorstwa.

stycyjne są niezwykle ważne,
bo one stanowią o rozwoju miasta. Mam na myśli zarówno te
efektowne prace, zauważalne
gołym okiem, jak i te mniej widoczne, ale niejednokrotnie droż-

sze i bardziej skomplikowane.
O tych drugich mówi się mniej,
mimo że dotyczą budowy infrastruktury podziemnej, czyli
tzw. mediów. Są one konieczne,
aby potencjalny inwestor zainteresował się danym terenem,
a funkcjonujący już przedsiębiorcy mogli rozwijać swoją
działalność. Na stronach tej gazety opisujemy nasze tegoroczne dokonania. Ze względu na
sytuację, o której wspomniałem
powyżej, inwestycje miejskie
nieco spowolniły, ale to czego
nie udało się zrealizować przekładamy do wykonania na 2022
rok.
Warto
zauważyć, że
w Piotrkowie
produkuje się
na cały świat.
We wrześniu
na terenie miasta przybyła
kolejna fabryka.
Co prawda firma REAC,
bo o niej mowa, w naszym mieście działa już od pewnego czasu. Jednak dostrzegając duży
potencjał gospodarczy Piotrkowa zdecydowała się na nową
siedzibę przy ulicy Metalowców.
Jej wybudowanie wiąże się ze
zwiększeniem produkcji, a co
za tym idzie, wzrostem zatrudnienia. Ale to nie jedyne przedsiębiorstwo produkcyjne, które
inwestuje w Piotrkowie. Przy
ulicy Glinianej stanęły nowe
budynki takich firm, jak: Artfol,
Generiks czy Pentagon Trade,
a przy ul. Reagana - Food Colours.
Zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się też Piotrkowska
Strefa Aktywności Gospodarczej
(więcej na s. 4). Rozwijanie się

firm produkcyjnych wiąże się nie
tylko z poprawianiem warunków
ich funkcjonowania, ale wpływa
też na zwiększanie zatrudnienia. Bardzo cieszy, że firmy już
działające decydują się rozszerzać swoją działalność.
Podkreślę, że na terenie
miasta działa kilkadziesiąt firm produkcyjnych
zatrudniających
kilka
tysięcy osób (więcej na
temat firm produkcyjnych można przeczytać
na str. 4-5).
- W Polsce widoczny jest trend migracji
ludności z miast do
gmin ościennych. Jak
ta sytuacja wygląda
w Piotrkowie?
Demografowie
zauważają, iż od dłuższego czasu w naszym kraju, niemal we wszystkich
miastach, ubywa mieszkańców. Jest to właśnie
efektem migracji ludzi
z miast do podmiejskich
miejscowości, w których
budują swoje domy, natomiast
ich życie i tak toczy się w miastach, z których migrują. Tutaj
pracują, dowożą dzieci do szkół,
przedszkoli, korzystają z całej,
miejskiej bazy kulturalno-sportowej. Ten trend pogarsza sytuację
miast, ponieważ ludzie ci płacą
podatki w miejscu zamieszkania, a nie w miejscu korzystania
ze wspomnianych usług.
My jednak nie jesteśmy
bierni i od wielu lat podejmujemy szereg działań, aby ten
trend zahamować.
Jednym
z takich działań jest budownictwo komunalne (np. w kwartale

Starowarszawska-ZamurowaGarncarska-Pereca), w ramach
programu „Młode Stare Miasto”, czy też w formule TBS.
W budowę tych mieszkań włączają się również deweloperzy.
Analitycy rynku nieruchomości
podkreślają fenomen Piotrkowa
pod względem budownictwa.
Piotrków jest w czołówce polskich miast, w których popyt
na nowe mieszkania jest naprawdę imponujący. Świadczy to
o tym, że jesteśmy atrakcyjnym
miejscem do życia.
Przypomnę, że mamy - cieszący się dużym powodzeniem program „Działka za 50% ceny
pod budowę domu jednorodzinnego”, który jest kontynuacją
poprzedniego projektu „Piotrków Trybunalski - tu mieszkam”.
Ludzie, oprócz pracy i mieszka-

nia, oczekują również dobrej bazy
i zarazem oferty edukacyjnej,
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Dbamy, aby ta oferta była atrakcyjna i każdego
roku inwestujemy we wspomniane obiekty, a także troszczymy się o dziedzictwo kulturowe, zdając sobie sprawę,
że zabytki (atrakcyjna starówka)
są ważne, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
- Pod koniec roku wiele
emocji wywołał temat południowej obwodnicy miasta.
Czy ona w ogóle powstanie?
W grudniu prowadziliśmy
prace nad studium komunikacyjnym dotyczącym przebiegu
południowej obwodnicy miasta.
Dokument ten nie przesądza
ostatecznie o docelowym śladzie
obwodnicy. Wskazuje możliwe
warianty jej przebiegu. Jest to
dokument koncepcyjny, który
poddany został szerokim konsultacjom społecznym, właśnie dlatego, aby poznać opinie mieszkańców. Absolutnie na tym etapie
nie przesądzamy o jej przebiegu.
Ponadto perspektywa jej realizacji jest dość odległa, ponieważ
bez udziału dużych środków zewnętrznych jej nie zrealizujemy.
Niemniej jednak nie możemy się
teraz tym nie zajmować.
Przypomnę, że obwodnice,
bez których nie wyobrażamy sobie
funkcjonowania, jak ulica Miast
Partnerskich oraz aleje 800-lecia
i Concordii, powstały stosunkowo
niedawno, ale pierwsze koncepcje tworzono w latach dziewięćdziesiątych.
Raczej nikt nie ma wątpliwości, że w przyszłości będzie nam
potrzebna droga wyprowadzająca tranzyt z Piotrkowa. Jednak
podkreślę, że bez udziału dużych
środków zewnętrznych jej nie
zrealizujemy, a jeśli pieniądze się
pojawią to dalsze prace na pewno
będą odbywały
się przy udziale
mieszkańców.
- A jakie
są plany miasta na 2022
rok?
Przesunięcie zadań inwestycyjnych do realizacji z tego
na przyszły rok oraz nasze
wcześniejsze plany sprawiają,
że budżet 2022 roku jest bardzo
ambitny i można powiedzieć,
że jest jednym z historycznych,
ponieważ w ciągu najbliższych
12 miesięcy planujemy wydać
na rozwój Piotrkowa ponad 100
mln zł. Zaplanowaliśmy inwestycje praktycznie w każdą sferę
życia miasta.
O realizowanych inwestycjach, a także innych działaniach
miasta informujemy na bieżąco
na portalu piotrkow.pl oraz
profilach FB: Piotrków Trybunalski i moim Krzysztof Chojniak - Prezydent Piotrkowa
Trybunalskiego. Do lektury
tychże mediów serdecznie zapraszam.
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PSAG - klimat dla inwestycji

Piotrkowskie

Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej funkcjonuje
Na terenie miasta działa kilkadziesiąt firm
od 2015 roku. W jej skład wchodzi czternaście działek, o różnej
produkcyjnych,
a wiele z nich to światowi lidewielkości, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem biznesu na takiej nieru- rzy w swoich branżach. W samym przemyśle
chomości mogą wydzierżawić teren od miasta na dziesięć lat zatrudnionych jest kilka tysięcy osób.
- Choć Centrum Informacji Turystycznej specjalizuje się
już od 10 gr za m2!
m.in. w organizowaniu wycieczek i gier miejskich w obrębie Starego
Jedną z firm, która wydzierżawiła działkę
w Piotrkowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
jest firma Korona. Przedsiębiorstwo w ciągu czterech lat rozwinęło skrzydła i prowadzi kilka rodzajów działalności.
- PSAG to doskonały pomysł szczególnie
dla firm, które na starcie nie mają dużego kapitału. Pieniądze, jakie musiałbym przeznaczyć
na zakup nieruchomości, mogłem przeznaczyć
w rozwój firmy – mówi Piotr Koprowski, właściciel

firmy Korona, która wydzierżawiła od miasta teren
przy ul. Nowowiejskiej.
Przez 4 lata firma rozwinęła się na wielu płaszczyznach. Dziś prowadzi działalność transportową,
usługową oraz handlowo-produkcyjną. W minionym roku uruchomiła komorę normobaryczną.
- Kiedy zaczynaliśmy zatrudnione były tutaj trzy
osoby. Dziś mamy już siedemnastu pracowników.
Na tym nie koniec. Przymierzamy się do kolejnych
inwestycji.

Dobry klimat dla firm, czyli atuty inwestycyjne Piotrkowa:
Atrakcyjne i realne ulgi dla przedsiębiorców
Uzbrojone w media tereny inwestycyjne
Położenie w centrum Polski
Centrum największych szlaków komunikacyjnych kraju
Bezpośredni dostęp do linii kolejowej
Lotnisko z kilometrowym asfaltowym pasem startowym
Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Miasta, przybliżając dzieje Piotrkowa oraz jego dziedzictwo kulturowe,
to zapraszamy również mieszkańców na wycieczki do firm produkcyjnych z terenu miasta - mówi Błażej Cecota, kierownik CIT i relacjonuje.
- Wiele osób jest zdziwionych, że w naszym mieście jest tak dużo
zakładów, których produkcja opiera się na najnowszych technologiach. Mało kto wiedział, że w Piotrkowie produkuje się np. części do
wiatrakowców, czyli mini-helikopterów. Oprócz największego w mieście pracodawcy - firmy Haering, są inni przedstawiciele przemysłu
motoryzacyjnego, jak: Plasimet, czy SFC Solutions. Mamy przedstawicieli wielu innych branż: metalurgicznej, wydobywczej i górniczej,
hafciarskiej czy browarniczej produkujących na cały świat, jak chociażny firmę Viamontex, produkującej imponujące konstrukcje stalowe,
czy Szlachet-Stal - producenta maszyn do przemysłu drobiarskiego.
Te i inne firmy, mają bardzo ważny wpływ na funcjonowanie miasta.

Przedstawiamy Państwu lokalne firmy produkcyjne:
PGO S.A. PIOMA Odlewnia

producent odlewów staliwnych i żeliwnych

Zamet Industry

producent konstrukcji stalowych oraz maszyn dla przemysłu

SFC Solutions Piotrków

producent komponentów do samochodów

PLASIMET

producent profili i blach do samochodów

NOWALIJKA

producent warzyw i owoców

DRINK ID

producent napojów

HAFTINA

producent obrusów, sztandarów i szat liturgicznych

Euro-Kerze

Wolne działki w PSAG. Jak tam zainwestować?
14 stycznia 2022 r. – pisemne przetargi:
ul. Rolnicza o pow. 0,9557 ha, cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 955,70 zł netto,
ul. Karolinowska, o pow. 0,7042 ha, cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 704,20 zł netto,
ul. Przemysłowa, o pow. 0,1430 ha, cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 143,00 zł netto.
8 kwietnia 2022 r. – planowane przetargi:
ul. Dalekia o pow. ok. 1,6 ha,

producent świec

MIKAS

przemysł odzieżowy

Pinokio Baby Fashion
producent odzieży dziecięcej

Sigma

przemysł odzieżowy

Szkło-Dekor

wytwórca ręcznie dekorowanych ozdób świątecznych

ICA POLSKA

producent lakierów i farb

ARES

producent karmy dla psów i kotów

ARTFOL

producent folii oraz przedmiotów z folii polietylenowych

ul. Wierzeje o pow. ok. 1,62 ha.

Generiks

W ramach PSAG wydzierżawiono następujące tereny:

Pentagon Trade

ul. Rakowska 17a (pow. 0,81 ha) - utworzono 7 nowych miejsc pracy,

producent nawozów oraz środków ochrony roślin
producent środków do ochrony roślin

Duninex II

producent napoju Jałowiec

ul. Nowowiejska 24 (pow. 1,5 ha) - utworzono 16 miejsc pracy,

KANDY

ul. Sulejowska 130 (pow. 1,3 ha) - utworzono 6 miejsc pracy (stan na 08.2019),

Bielinex Beton

ul. Wojska Polskiego 264 (pow. 0,95 ha) - utworzenie miejsc pracy i zabudowań do 1.11.2023 r.,
ul. Sulejowska 132 (pow. 1,55 ha) - utworzenie miejsc pracy i zabudowań do 1.10.2024 r.,
ul. Miast Partnerskich (pow. 1,2787 ha) - utworzenie miejsc pracy i zabudowań do 1.10.2024 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz przetargów udziela referat gospodarki nieruchomościami
Urzędu Miasta, dostępne są również na portalu: piotrkow.pl oraz w BIP (www.bip.piotrkow.pl).

producent słodyczy
producent betonu

VITRO-CER-TECH
materiały budowlane

Huta Szkła Anewal
producent szkła ozdobnego

Atlas

producent chemii budowlanej

WIMA

producent stolarki budowlanej

Sierant

producent systemów żaluzjowych

Budostal

producent hal namiotowych

Lumadex

producent luster

KOSZE.PL

producent koszy na śmieci

Food Colours

producent barwników
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firmy produkcyjne na medal!
Reac

Firma Reac produkująca części do sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wybudowała zakład produkcyjny przy ulicy Metalowców. Oficjalne otwarcie odbyło się
we wrześniu.
Budowa nowej hali fabrycznej zaczęła się w 2020 r.
Pow. użytkowa zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Linia produkcyjna należy do jednej z najnowocześniejszych w kraju i
na świecie. Do ogrzewania, wentylacji i oświetlenia budynku
zastosowano ekologiczne rozwiązania (panele fotowoltaiczne, gaz ziemny, rekuperacja, ledy). - Zatrudniamy 180 osób
i na tym nie koniec. Rozwój firmy pozwala na zwiększenie
zatrudnienia. Zaobserwowaliśmy w Piotrkowie duży potencjał wśród wykwalifikowanych pracowników odpowiadających profilowi firmy – mówił podczas uroczystego otwarcia
zakładu Mauritz Sahlin, CO-Manager REAC Group.

Haering Polska

Polanik

Największe sportowe gwiazdy biją rekordy świata
sprzętem wyprodukowanym przy ulicy Życzliwej. Wszystko
dzięki firmie Polanik, której produkty są obecne na zawodach najwyższej rangi, m.in. Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata czy Europy. Firma Polanik ma już
ponad 50 lat. W latach siedemdziesiątych zakład wdrożył
produkcję oszczepów i tak rozpoczęła się jego przygoda
z „królową sportu”. Dziś w Polaniku powstaje cała gama
lekkoatletycznych produktów, na czele z „Kulami Majewskiego”, „Dyskami Małachowskiego” czy młotami, którymi
Anita Włodarczyk biła rekordy świata.
Niedawno firma zakończyła rozbudowę zakładu, dzięki
czemu działalność prowadzi obecnie na powierzchni 7.000
m.kw. Podniesiono także moce przerobowe i usprawnionoprocesy produkcyjne. Jak podkreślają właściciele firmy,
na tym nie koniec rozwoju. - Planujemy kolejne inwestycje
w budynki, maszyny i urządzenia do produkcji – zapowiada
Dariusz Szczepanik, prezes firmy Polanik.

MBL Classics

Pomoc osobom niepełnosprawnym – to główne przesłanie przyświecające gamie produkcyjnej piotrkowskiej
firmy MBL. Głównym profilem działalności jest produkcja
części i komponentów do wózków inwalidzkich oraz sprzętu
rehabilitacyjnego.
Jednak niewiele osób wie, że w Piotrkowie Trybunalskim produkowane są także komponenty do samolotów,
a dokładniej wiatrakowców. Części do nich powstają w firmie MBL Classics. To jednak nie jedyny profil działalności.
W MBL Classics poddawane są renowacji zabytkowe samochody, szczególnie marki Maserati.

MBL Classics

Emerson Polska
Minibrowary.pl
Firma Haering Polska to największy zakład produkcyjny w naszym mieście. Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w wytwarzaniu precyzyjnych detali oraz podzespołów do
samochodów zdecydowanej większości marek na świecie.
Firma stawia na nowoczesność, innowacyjność oraz dobrze
wykształconą kadrę. Od 2009 roku przy zakładzie produkcyjnym działa Akademia Haeringa, która kształci przyszłych
pracowników.

Viamontex

Konstrukcja kopuły świątyni Opatrzności Bożej,
most nad Wisłą w Toruniu, konstrukcja budynku rotundy
w Warszawie, wiadukt kolejowy w Białej Rawskiej nad S8
– to tylko niektóre stalowe dzieła stworzone przez piotrkowską firmę Viamontex, która zajmuje się wytwarzaniem, budową i montażem wielkogabarytowych obiektów z konstrukcji stalowych. Centra handlowe, chłodnie,
cementownie, hale logistyczne, sportowe i produkcyjne
przemysłu hutniczego, to główne dzieła piotrkowskiej firmy. Zdecydowanie największym odbiorcą jej usług jest
jednak energetyka z terenu całego kraju.

Firma Emerson powstała w 1992 roku i jest jednym
z największych dostawców w branży biurowo-serwisowej.
Produkty powstałe w naszym mieście cieszą się uznaniem
w większości krajów w Europie, ale także na Kubie, w Chinach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Emerson
jest największym w Polsce producentem zdrapek marketingowych i loteryjnych oraz jednym z największych w Europie
producentów formularzy oraz druków specjalistycznych.

Szlachet-Stal

W Piotrkowie funkcjonuje firma Minibrowary.pl,
zajmująca się produkcją urządzeń, montażem i uruchamianiem minibrowarów restauracyjnych oraz rzemieślniczych. Kadzie przygotowane przy ulicy Twardosławickiej
trafiają do hoteli oraz restauracji w Polsce i Europie.
Kontynuacją projektu Minibrowary.pl było powstanie
w 2014 roku browaru Jan Olbracht Rzemieślniczy.
Browar wytwarza kilka stałych gatunków piw oraz limitowane, sezonowe partie piw specjalnych nawiązujących
do lokalnych legend.

Jan Olbracht Rzemieślniczy
Szlachet-Stal, to piotrkowska firma rodzinna,
produkująca maszyny i urządzenia do przemysłu spożywczego. Szlachet–Stal działa w naszym mieście od lat
dziewięćdziesiątych, początkowo obsługując tylko rynek
lokalny. Przełom nastąpił po 2000 roku, kiedy przedsiębiorstwo nawiązało współpracę ze wschodnimi rynkami
i zwiększyło możliwości produkcyjne o najnowszej generacji urządzenia do obróbki stali i tworzyw sztucznych. Dziś
eksportuje swoje produkty praktycznie na cały świat.
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Piotrków podąża drogą ekologii
Nasz samorząd od wielu lat podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska. Są wśród
nich zarówno inwestycje, jak również działania miękkie, czyli edukacja ekologiczna. Robimy to wszystko,
aby nasze miasto stawało się czystsze, zdrowsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Są to działania w obszarze walki
ze smogiem, zmniejszenia wykorzystania tworzyw sztucznych, gospodarki wodno-ściekowej, wprowadzenia „ekoautobusów”, restrukturyzacji systemu ciepłowniczego czy dbanie o zieleń miejską.

cji sanitarnej. W minionym roku taką inwestycję wykonaliśmy
m.in. w ulicy Glinianej. Inwestycja pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych w okolicy - mówi wiceprezydent Adam Karzewnik i zaznacza, że na tym obszarze znajduje się również strefa
przemysłowa i wykonanie inwestycji podniesie atrakcyjność terenu
dla potencjalnych inwestorów. - Z wybudowanej sieci skorzysta
również część działających firm produkcyjnych, jak: Szlachet-Stal,
czy Viamontex – podsumowuje.

Zielony Piotrków

Tereny zielone obejmują ok. 22 % powierzchni miasta. Rokrocznie sadzimy tysiące krzewów i kwiatów, setki drzew oraz setki
metrów kwadratowych trawników (w tym też łąki kwietne). Gros tej
roślinności to krzewy i drzewa miododajne. To wszystko wiąże się
z dbałością o „zielone płuca” miasta.

Łąki kwietne

Przedsięwzięcie pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną
poprzez zwiększenie retencji wód opadowych. Ponadto wyższa
bujna roślinność: zwiększy powierzchnię asymilacyjną do pochłaniania m.in. dwutlenku węgla (CO2), ogranicza rozprzestrzenianie
się pyłów zawieszonych, pozwala ograniczyć parowanie, poprawia
mikroklimat i powstrzymuje erozję gleb. To możliwość kontaktu
z pięknem natury, bez konieczności wyjazdu z miasta.
Piotrkowianie mieli okazję przetestować w praktyce eko-autobusy podczas próbnych jazd po mieście.

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z kompleksową
przebudową stacji uzdatniania wody „Szczekanica” naszą gospodarkę wodno-ściekową wprowadziła na poziom XXI wieku. Z wykonaniem tego zadania wiążą się też nasze plany z kolejną „zieloną” inwestycją, tj. z budową miejskiej farmy fotowoltaicznej przy
oczyszczalni ścieków. Tutaj planujemy produkować energię, która
będzie pokrywała ok. 10% zapotrzebowania miasta na prąd.

Plan na elektromobilność

Piotrków na przestrzeni kilku lat chce wymienić tabor MZK
na zero- bądź niskoemisyjny. Pozyskaliśmy już m.in. ponad 13 mln
zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zakup 7 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami. Jednak całkowity koszt jest o wiele wyższy, bo wynoszący 26 mln zł, czyli ok. 50% wartości finansujemy
z miejskich pieniędzy, zdając sobie sprawę, jak bardzo oczekiwana
przez mieszkańców jest to inwestycja.
Procedura przetargowa na zakup, w sumie, 13 autobusów jest
w trakcie. Kolejny krok, to przygotowanie aplikacji do NFOŚiGW

na pozyskanie dofinansowania na zakup następnych 5 autobusów
elektrycznych.
Inwestycja w wymianę taboru komunikacyjnego, to obok restrukturyzacji miejskiej ciepłowni i budowy farmy fotowoltaicznej, jedno
z kluczowych działań na proekologicznej drodze naszego miasta.

Dbamy o czyste powietrze

Sukcesywnie likwidujemy w naszym zasobie lokalowym
tzw. „kopciuchy”. Mieszkania podłączamy do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalujemy w nich piece gazowe.
Przeprowadzamy również termomodernizacje placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej. Na części tych budynków mamy dodatkowo zainstalowane kolektory słoneczne (m.in.
Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, DPS i pływalnie).
W Urzędzie Miasta uruchomiono punkt konsultacyjny programu
„Czyste powietrze”. Piotrkowianie uzyskują w nim informacje na temat zadań, na które można pozyskać dofinansowanie oraz pomoc
w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu dotacji.
Systematycznie inwestujemy w rozbudowę sieci kanaliza-

Ekologiczna elektrociepłownia
Trwa restrukturyzacja systemu ciepłowniczego, polegająca na
przejściu z ciepłowni opalanej węglem do ciepłowni opalanej gazem.
Dzięki tej inwestycji Piotrków posiadał będzie jedną z bardziej ekologicznych ciepłowni w kraju. Pozyskaliśmy dofinansowanie z NFOŚiGW
w wysokości 9,5 mln zł na realizację układu kogeneracyjnego w obrębie ciepłowni C-1.

Miasto przyjazne rowerzystom

Miasto tworzy także warunki do korzystania z alternatywnych
środków transportu poprzez budowę ścieżek rowerowych. Mamy
ich ponad 30 km. Rowery czy hulajnogi nie wytwarzają hałasu,
nie emitują gazów i pyłów, nie przyczyniają się do tworzenia korków. Dlatego w 2018 roku uruchomiliśmy Piotrkowski Rower Miejski. Przyjęły się również hulajnogi elektryczne, które w mieście uruchomił prywatny przedsiębiorca.

Ścieżka rowerowa przy ul. Żelaznej

O ponad 400-metrowy odcinek ścieżki rowerowej i nowego chodnika wzbogaciła się ul. Żelazna, od ronda Bitwy
Warszawskiej 1920 do ul. A. Haeringa (fot. poniżej). Równolegle z linią ścieżki dokonano nasadzeń nowych drzew. W planach remont pozostałego odcinka ul. Żelaznej - od ul. Haeringa
do ul. Roosvelta.

Modernizacja ciepłowni obejmie:
wymianę 5 kotłów węglowych w ciepłowniach C-1 (ul. Orla) oraz C-2
(ul. Rolniczej) na kotły wykorzystujące paliwo gazowe (gaz ziemny);
wykonane zostaną niezbędne przyłącza: gazowe, wod - kan., ciepłownicze, zasilania elektrycznego oraz aparatura kontrolno-pomiarowa;
ciepłownie budowane będą obok istniejących obiektów;
przy C-1 ma powstać układ kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych, wspierający podgrzewanie wody oraz produkcję ciepła. Będzie
również produkował energię elektryczną na potrzeby własne, a nadwyżki przekazane zostaną do sieci energetycznej PGE.

Harmonogram projektu:
w 2022 r. planuje się podłączenie do systemu ciepłowniczego i uruchomienie ciepłowni C-2, rok później Ciepłowni C-1.

Ścieżka rowerowa przy Bugaju

Trwa budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wokół zbiornika
Bugaj. Gotowy jest odcinek do ul. Porannej, który przebiega przez
malowniczą skarpę z przepięknym widokiem na jezioro. Znajdują się tu ławki, leżaki oraz plenerowa stacja naprawy rowerów.
W 2022 roku wykonamy dwa kolejne odcinki ścieżki aż do ul. Koralowej.
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Park Belzacki - przepiękny, zielony azyl
Bardzo sprawnie przebiega rewaloryzacja parku Belzackiego. Inwestycja zakończy się
w 2022 roku. Po jej wykonaniu zmieni się tutaj niemal wszystko. Park stanie się chętnie odwiedzanym,
zielonym azylem dla wszystkich piotrkowian. Na przełomie roku prezentujemy stopień zaawansowania
prac rewitalizacyjnych oraz ich - już - imponujące efekty.
- W parku wytyczono nowy układ alejek, częściowo
wykorzystujący obecne zagospodarowanie terenu, a częściowo nawiązujący do historycznego ich przebiegu. Ustawiliśmy
stylowe latarnie, ułożyliśmy kanalizację. Dla użytkowników
parku zamontowaliśmy automatyczną toaletę podobną do
tej, która stanęła na placu Niepodległości. Powstaje także
duży plac zabaw i siłownia plenerowa – wylicza dyrektor biura inwestycji i remontów Józef Dziubecki.
Zgodnie z założonym harmonogramem inwestycja ma
być gotowa w lipcu 2022 roku, choć prace w obrębie obszaru
zabytkowego parku zakończą się nieco wcześniej.

Miejsce nie do poznania

Będzie to praktycznie nowe miejsce. Tam, gdzie kiedyś
miał znajdować się zabytkowy dworek znajdzie się portyk. Na

terenie parku staną: altana, ozdobny portyk, trejaże, pergole oraz scena letnia. Z kolei przy stawie wzmocniono skarpy
i ustawiono taras widokowy.
Bardzo ważnym elementem jest pielęgnacja i urządzenie
zieleni. W parku powstanie łąka kwietna o powierzchni 800
m2, posadzonych zostanie 45 drzew, ponad 2,5 tys. krzewów oraz 7 tys. rośliny bylinowych.

Koszt inwestycji

Pełen koszt realizowanej inwestycji to blisko 10 mln zł.
Miasto wyda ze swojego budżetu około połowy tej sumy.
Na resztę tej kwoty pozyskaliśmy dofinansowanie ponad
5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
w Łodzi (3 mln 241 tys. zł stanowi dotacja, 2 mln 160 tys. zł
Fundusz przekaże w formie pożyczki).

Taraz widokowy z nawierzchnią z kostki czeka tylko na balustradę.

W parku ze zbiornikiem wodnym nie może zabraknąć pomostu.

W miejscu historycznego dworku stanął już efektowny portyk.

Zarośnięte, stare boisko zamieniło się w wielofunkcyjny plac rekreacyjny.

Stylizowana altana zapewne doda parkowi dostojności.

„Piotrków Trybunalski – to miasto ma przyszłość”

Powyższe hasło to tytuł artykułu przygotowanego przez ogólnopolski portal tuwartomieszkac.pl, który
przedstawia internautom polskie miasta przyjazne do życia. Wydawca serwisu uważa, że jednym z takich miast
jest właśnie gród trybunalski. Dlaczego?

„Chciałbyś mieszkać w niedużym mieście, ale jednocześnie w takim, które jest ładne, zadbane, które się rozwija,
w którym łatwo znaleźć pracę i są dobre warunki do prowadzenia firmy? Piotrków Trybunalski spełnia te wszystkie warunki”
– tymi słowami Jacek Krzemiński wydawca serwisu zaczyna opisywanie atutów naszego miasta. Jakie są to walory? Prezentujemy
fragmenty artykułu.
Piotrków Trybunalski to świetna alternatywa dla tych, którzy
mają dosyć mieszkania w dużych aglomeracjach, a jednocześnie nie
chcą wyprowadzać się z nich za daleko. Głównym atutem Piotrkowa
jest jego położenie – niemal w samym centrum kraju. Dzięki swojej
lokalizacji to jedna najprężniej rozwijających się części Polski. Wielu dużych inwestorów ulokowało tutaj duże centra magazynowe
i dystrybucyjne. Choć w Piotrkowie i okolicach są też liczne zakłady
produkcyjne.

Samorząd mocno inwestuje w budownictwo komunalne
oraz tworzy zachęty do zamieszkania w mieście. Jedną z nich jest
program „Działka pod budowę domu za 50 proc.”. Ponadto w Piotrkowie są dużo niższe ceny nieruchomości niż te w aglomeracjach.
Miasto ma też wiele innych atutów: bardzo ładną starówkę
z wieloma cennymi zabytkami i atrakcjami turystycznymi, wspaniałą, wielowiekową historię, dużo miejsc i terenów rekreacyjnych
w swoim obrębie oraz bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową.
- Bardzo chciałbym, żeby ten artykuł przeczytali sami mieszkańcy Piotrkowa. Drodzy Piotrkowianie, jeśli komuś z Was wydaje się,
że trzeba się stąd przeprowadzić do któregoś z wielkich polskich
miast, to przemyślcie to 10 razy – tymi słowami kończy się artykuł
Jacka Krzemińskiego.

Nowoczesna toaleta czeka na uruchomienie.
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BEZPIECZNIEJ NA DROGACH I CHODNIKACH

Poprawa jakości i bezpieczeństwa na głównych ulicach miasta jest bardzo ważna, ale nie mniej istotne są również modernizacje tych
mniejszych, osiedlowych dróg. Poprawiamy także komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Zobaczmy jak w 2021 roku zmieniły się piotrkowskie drogi…

Przeprowadziliśmy remont ulicy Krakowskie Przedmieście, na odcinku od gazowni w kierunku granic miasta (do ulicy Eryka). Inwestycja objęła wzmocnienie
konstrukcji drogi, wylanie asfaltu oraz utwardzenie poboczy.

Nową jakość zyskała ulica Sulejowska, na odcinku od ronda Bugaj do granic
miasta. Remont poprawił komfort i bezpieczeństwo jazdy na tym odcinku. Jest to
szczególnie ważne dla mieszkańców osiedla Wierzeje.

Poprawiliśmy komfort i bezpieczeństwo na ulicy Mikołaja Reja. Droga na całym
odcinku ma wymienioną nawierzchnię. Jest to kolejna inwestycja w zachodną
część Piotrkowa.

Remont ulicy Górnej poprawił bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców. Dzięki
oznakowaniu poziomemu wytyczono przejścia dla pieczych, o które prosili mieszkańcy osiedla i społeczność Szkoły Podstawowej nr 13.

Nową nawierzchnię zyskała ul. Wiśniowa, choć najważniejszą częścią inwestycji
była budowa kanalizacji deszczowej, dzięki której nie będzie dochodziło do zalewania posesji wodami opadowymi.

Systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę w rejonie ul. Piaskowej. Na dynamicznie rozwijającym się osiedlu domków jednorodzinnych wybudowaliśmy z płyt
betonowych ul. Zacisze.

Poprawa bezpieczeństwa – to główny cel remontu ul. Szklarskiej. Była to ważna
inwestycja, szczególnie dla osób pracujących w pobliskich zakładach produkcyjnych i firmach usługowych.

Remont drogi wewnętrznej na odcinku od Przedszkola Samorządowego nr 7 do
Powiatowego Urzędu Pracy poprawił komfort i bezpieczeństwo mieszkańców tej
okolicy miasta oraz rodziców, których pociechy uczęszczają do przedszkola.

Na terenie miasta przybyło kolejne „aktywne” przejście dla pieszych. Tym razem
przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Dzielną. Z umiejscowionego w tym miejscu przejścia bardzo często korzystają mieszkańcy zachodniej części miasta.

Nowy Świat na osiedlu 800-lecia

Na planie Piotrkowa pojawi się niebawem kolejna, wybudowana od podstaw
ulica. Będzie ona zlokalizowana na prężnie rozbudowującym się osiedlu 800-lecia.
Nieprzypadkowo nadano jej nazwę „Nowy
Świat”. Nawiązuje ona do osiedla i ulicy
„Wyzwolenia”, które między ok.1925 a 1946
r. nazywały się Nowy Świat. Nazwa odzwierciedlała potencjał tworzonej w owym czasie nowej dzielnicy miasta. I tak jest również dziś w przypadku osiedla 800-lecia.
Oprócz dojazdu do istniejących oraz budowanych w przyszłości bloków, skomunikuje ona skrzyżowanie ulic Władysława Broniewskiego i Ronalda Reagana (którego będzie przedłużeniem) z ulicą Wierzejską. Wpłynie to w pewnym
stopniu na rozładownie natężenia ruchu kołowego we wschodniej części miasta. Pomoże to również w planowaniu
infrastruktury budowlanej na tym terenie.

Na ul. Wierzejskiej wybudowaliśmy rondo, od którego poprowadzi nowa droga
wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową w kierunku „Słoneczka”. Na jej końcu
powstanie parking na ok. 100 aut. Drogę połączymy z ul. Miast Partnrskich.

Powyżej i obok
plan przebiegu
nowej ulicy na
Osiedlu 800-lecia.

Wybudowaliśmy kolejnych 21 miejsc parkingowych, tym razem na osiedlu Wierzeje. Prace wykonywane były na ul. Rusałki. Wykostkowany został kilkudziesięciometrowy fragment chodnika i dokonano nasadzeń drzew. Zatroszczyliśmy się też
o cyklistów, montując na brzegu chodnika solidne pałąki do parkowania rowerów.
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M IESZKANIA DLA PIOTRKOWIAN

Wyremontowana kamienica przy ul. Zamurowej 16...

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. W 2021
roku w kompleksowo zmodernizowanych kamienicach przy ul. Zamurowej 10 i 16, Starowarszawskiej 5 i Garncarskiej 4 zamieszkało
26 rodzin.
W październiku 56 rodzin odebrało klucze
do mieszkań w nowo wybudowanych blokach
przy ulicy Nowy Świat. To już trzeci i czwarty
blok postawiony przez miasto w formule TBS
na osiedlu 800-lecia. Jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 36 do 72
metrów kwadratowych zostały kompleksowo
wyposażone oddane najemcom w standardzie
„pod klucz”.

Wręczenie kluczy do mieszkań odbyło się w październiku.

...oraz ul. Zamurowej 10.

Nowi lokatorzy w odnowionej kamienicy na starówce.

Wśród lokatorów nowo wybudowanych bloków przy ul. Nowy Świat są przede wszystkim młode małżeństwa.

E-handel wypiera
sprzedaż bezpośrednią
2020 rok był rokiem przełomowym dla e-handlu w Polsce, a rok 2021 jeszcze bardziej rozwinął branżę e-commerce.
Zmieniło to nie tylko nasze zakupy, ale także krajobrazy praktycznie każdej miejscowości w kraju. To za sprawą wszechobecnych paczkomatów, które wyrastają jak grzyby po deszczu,
również w naszym mieście. Odbija się to na zmniejszeniu popytu na lokale pod działalność handlową. Tę lukę wypełniają,
ale tylko częściowo, nowe lokale usługowe i gastronomiczne.

E-usługi coraz popularniejsze

Ponad 20 tysięcy spraw złożono w ubiegłym roku do magistratu za pośrednictwem
e-usług. Piotrkowski Urząd Miasta od lat stawia
na informatyzację i wdrażanie elektronicznych
usług dla swoich klientów. Wszystkich rodziców
nowo narodzonych dzieci zapraszamy do skorzystania z kolejnej bardzo wygodnej e-usługi
– rejestracji dziecka bez
konieczności wychodzenia z domu.
Realizacja takiego
zgłoszenia będzie następować w następnym
dniu roboczym po jego

Bloki TBS przy ul. Nowy Świat.

wysłaniu. Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie
o numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka jest wysyłane pocztą na wskazany
adres lub elektronicznie. Te dokumenty można
także odebrać w USC. Więcej o e-usługach można znaleźć na www.piotrkow.pl.

Mury obronne odnowione
Dbanie o dziedzictwo kulturowe naszego miasta, to jedno z naszych priorytetowych zadań. Przykładem jest remont konserwatorski murów obronnych
przy pl. Niepodległości, jaki wykonaliśmy w 2021 r.
Prace objęły nie tylko same mury, ale również betonowe schody łączące plac z ulicą Lazienną-Mokrą.
- Betonowe stopnie wymieniliśmy na bloki granitowe, odnowiliśmy poręcz stalową oraz balustradę wraz z rekonstrukcją brakujących metalowych
elementów. Konserwację przeszedł kamienno-ceglany fragment muru obronnego z czyszczeniem
i dezynfekcją powierzchni, szyciem pęknięć, renowacją spoin i wypełnieniem ubytków. Wymieniliśmy również część licówki - relacjonują pracownicy Biura Inwestycji i Remontów UM i dodają, że
na górnym skwerze od strony ul. Łaziennej-Mokrej przebudowano istniejące zagospodarowania
oraz ułożono odwodnienie w strefie przylegającej
do muru obronnego.

Przypominamy, że remont konserwatorski przeszła część murów obronnych należąca do miasta.
Niewielki fragment, którego nie objęto remontem,
należy do klasztoru oo. Jezuitów.
Na realizację inwestycji prac pozyskaliśmy
72 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wystarczyło
to jedynie na pokrycie niewielkiej części wydatków,
gdyż całkowity koszt inwestycji to blisko pół miliona
złotych (480 tys. zł). Pozostałą część stanowią pieniądze z budżetu miasta.
Odrestaurowanie murów obronnych było świetnym uzupełnieniem zakończonej niedawno kompleksowej modernizacji placu Niepodległości. W ramach
tych prac nie tylko całkowicie odmieniono wizerunek
całego skweru, ale także zamontowano specjalną iluminację oświetlającą zabytkowe mury.
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Medale dla małżeństw
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako docenienie
małżonków, którzy przeżyli razem co najmniej 50 lat.
Kto i w jaki sposób może otrzymać odznaczenie?
Zgłoszenia składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą „złotą” rocznicę ślubu.
Wiele osób pyta, dlaczego nie zostali uwzględnieni w
nadaniu medali? - Informujemy, iż to sami jubilaci, bądź
członkowie ich rodzin muszą zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego wolę ich otrzymania - wyjaśnia Małgorzata Lachowicz-

Dziesiąty AED
na terenie miasta

Skrzyńska, kierownik piotrkowskiego USC. - Małżonkowie
otrzymują następnie listem poleconym formularz zgłoszenia,
który po podpisaniu zwracają do USC.
Jubilaci, którym nadane zostaną odznaczenia, będą zaproszeni do USC, aby podczas uroczystego spotkania przyjąć
Medale z rąk Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
KONTAKT: Tel. (44) 732-77-08 / 09. adres poczty elektronicznej Urzędu Stanu Cywilnego: usc@piotrkow.pl.

Zewnętrzny AED na elewacji budynku SP nr 3 przy ul. Wysokiej.

„Złote” pary medale nadane przez Prezydenta RP uroczyście odbierają w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Piotrków wyróżniany

AED, czyli Automatyczny Elektroniczny Defibrylator, to w pełni zautomatyzowane urządzenie, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowej
akcji serca przy wykonywaniu reanimacji. Ulokowaliśmy dziesiąte takie urządzenie na terenie miasta. Tym razem urządzenie ratujące życie zamontowaliśmy na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Wysoka).
Przypominamy, że zewnętrzny AED zainstalowany jest już: na budynku
UM przy Pasażu K. Rudowskiego 10. Wewnętrzne defibrylatory dostępne są
w: UM (Szkolna 28), MOK (al. 3 Maja 12 oraz ul. Słowackiego 13), hali Relax
(Batorego), Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (ul. Belzacka 108/100),
PKS Polonia (ul. Reagana 18), Concordia (ul. Żwirki 6), Mediateka (ul. M.
Curie- Skłodowskiej 3).

Nowa elewacja

W 2021 roku Piotrków Trybunalski został wyróżniony tytułem „Przyjazna Gmina 2021”, przyznawanym przez Forum Biznesu, za budowę Mediateki 800-lecia, czyli nowoczesnego centrum nauki i kultury oraz uznany
jednym z najlepszych samorządów w kraju pod względem budowy mieszkań komunalnych według czasopisma „Wspólnota”. Wyróżnienia odebrali
prezydent Krzysztof Chojniak oraz Sekretarz Miasta Bogdan Munik

Wyróżniona kamienica nabrała blasku po remoncie.

Sekretarz Miasta Bogdan Munik odbiera nagrodę dla Piotrkowa.

Kamienica przy ulicy Belzackiej 14 (powyżej) została
uznana najładniej odnowioną elewacją 2020 roku w trzynastej
edycji konkursu „Nowa Elewacja”.
Konkurs, którego pomysłodawcą jest prezydent Chojniak,
ma na celu nagrodzenie właścicieli prywatnych nieruchomości, którzy remontując swoje budynki wpływają na poprawę
wizerunku miasta. Ma też inspirować innych właścicieli do zadbania o własną kamienicę. Niestety nie wszyscy doceniają ten
wysiłek.

Pseudograficiarze
na celowniku

Ścisłe centrum Piotrkowa na przestrzeni ostatnich lat
diametralnie zmieniło swój wizerunek. Dotyczy to zarówno
ulic i chodników, ale również kamienic. Niestety są osoby,
które niszczą ten wysiłek malując bohomazy na elewacjach
budynków. Proceder ten nasilił się w ostatnim okresie. Dzięki
obywatelskim postawom i współpracy mieszkańców ze Strażą Miejską jest możliwe zatrzymywanie wandali na „gorącym
uczynku”. Ostatnim przykładem jest ujęcie pseudakibica niszczącego elewacje kilku odnowionych kamienic na starówce,
który teraz odpowie przed sądem za niszczenie mienia. Szybka interwencja nie byłaby również możliwa bez monitoringu
miejskiego i profesjonalnych działań Straży Miejskiej.

Straż miejska złapała wandala na gorącym uczynku.

Pływający pomost na Bugaju
„Pomostówka, czyli morsowanie z OSiR-em” pod takim hasłem zorganizowano event z okazji oddania do użytku nowo wybudowanego molo
na miejskim kąpielisku „Słoneczko”. Pływający pomost wykonany z segmentowych modułów z tworzywa polietylenowego o łącznej długości 90m.
Znacząco poprawi on bezpieczeństwo na kąpielisku.
Modułowy pomost będzie również atrakcją w lecie.

Piotrkowska Karta Mieszkańca -

Impreza spotkała się z ogromym zaiteresowaniem.

„Morsowanie”, to świetny sposób na dbanie o zdrowie.

płacisz tu podatki, korzystaj ze zniżek
Prawie 1700 kart wyrobiliśmy do tej pory w ramach
Piotrkowskiej Karty Mieszkańca. Dokument uprawnia do
szeregu zniżek m.in. korzystając z basenów, kortów tenisowych, Muzeum, Miejskiej Biblioteki Publicznej czy płacąc za abonament w strefie płatnego parkowania. Taniej
zapłacimy również za przejazdy po mieście elektrycznymi
hulajnogami oraz za bilety Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Kartę wyrobisz: UM (ul. Szkolna), OSiR (ul. Belzacka)
oraz Mediateka.

11

grudzień 2021

Mistrzowie zapasów z piotrkowa
Miniony, 2021 rok, to fantastyczny okres dla Atletycznego Klubu Sportowego. Zapaśnicy reprezentujący piotrkowski
klub triumfowali na wielu arenach międzynarodowych.
Magomedmurad Gadżijew wywalczył tytuł mistrza świa-

Mistrz Magomedmurad Gadżijew.

tancerki na medal

ta w stylu wolnym podczas turnieju rozgrywanego w Oslo
w kategorii - 70 kg.
Natomiast Mateusz Bernatek został wicemistrzem Europy
w zapasach w stylu klasycznym w kategorii – 67 kg.

Mateusz Bernatek po jednej ze zwycięskich walk.

popularny rower miejski

Wicemistrzynie Świata - Antonina Jarzębska i Julia Gaj
(zdj. poniżej). Tytuł zdobyły podczas zawodów WORLD DANCE
CHAMPIONSHIP 2021, jakie odbyły się w Hiszpani. Swój sukces wytańczyły w FREE DANCE CATEGORY - Junior. Podopieczne Magdaleny Markiewicz mają na swoim koncie także dwukrotne Mistrzostwo Polski w Tańcu
Sportowym w duetach oraz trzykrotne
z zespołem „Aerobik”.

70 lat Polonii Piotrków
Piotrkowski Klub Sportowy Polonia świętował w 2021
roku 70-lecie swojego istnienia. Jednym z elementów obchodów były wywiady przeprowadzane z osobami, które tworzyły
i tworzą klub, wspierają go na przestrzeni lat oraz znają jego
bogatą historię.

Drużyna PKS „Polonia” sezon 2021/2022.

pumptrack w Piotrkowie

Na ul. Rzecznej można już korzystać z pierwszego w naszym mieście rowerowego toru do jazdy ekstremalnej. Pumptrack powstał na Szczekanica Central Park.
podpis
Ponad 15 tysięcy wypożyczeń dokonano podczas tegorocznego sezonu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego. Jednoślady na ulice naszego miasta wrócą wiosną 2022 roku.
Miniony sezon był dużo lepszy niż ten z 2020 r. o blisko
2 tysiące wypożyczeń. W tym roku jednoślady wypożyczono
15.104 razy. Do systemu przystąpiło blisko 1,2 tys. nowych
użytkowników i obecnie aktywnych w systemie jest 5.400
osób.

2021
Zabawa...
Zabawa...
2021
Zabawa 2021
Tak w skrócie można przedstawić bogaty program
plenerowych imprez, jakie odbyły się na terenie naszego
miasta w 2021 roku. Piotrkowianie bawili się w przeróżny sposób: naukowo, sportowo, malarsko, historycznie,
muzycznie, filmowo, a przede wszystkim rodzinnie...
W pierwszym miesiącu wakacji przez dwa dni bawiliśmy się na „Letnim Pikniku Rodzinnym”. Na placu Zamkowym do historycznych zabaw i pokazów rycerskich zaprosili
pracownicy Muzeum i Archiwum Państwowego. W trakcie
pikników można było wykonać badanie poziomu cukru we
krwi oraz ciśnienia tętniczego. Prowadzona była także akcja
nauki udzielania pierwszej pomocy. Całe rodziny aktywnie
spędzały też czas z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na stadionie
miejskim „Concordia”.
Przy Mediatece 800-lecia piotrkowianie tłumnie uczestniczyli w pikniku naukowym z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej.
„Trybunalskie granie” przyciągnęło tłumy mieszkańców miasta do amfiteatru.
Mieliśmy też „handballowe miasteczko”, które przyciągnęło tłumy chętnych do wspólnej zabawy ze szczypiornistami
i szczypiornistkami. „Trybunalskie granie” zakończył koncert
gwiazdy wieczoru - Sztywnego Pala Azji. Było też wiele innych imprez, które zostawiły mnóstwo pięknych wspomnień.

1. Tor dla cyklistów w północnej części

2. Cmentarz żydowski

22. Miejskie z „naszyjnikiem” królowej

Sienkiewicza

Jadwigi

28. Dawna huta szkła okiennego w

24. Emilia, patronka Szkoły Podstawo-

Piotrkowie

wej nr 8 w Piotrkowie

29. Aleja - dziś 3-go Maja

25. Dawna piotrkowska huta szkła

31. Belzacki w Piotrkowie - obecnie

30. Przedwojenna restauracja w Piotr-

rewitalizowany

kowie (dwa wyrazy)

32. Element godła Piotrkowa

34. Dawny hotel przy ul. Kaliskiej 7

miasta

3. Dawny budynek mieszkalny pracow-

3. W Łodzi - krańcówka, w Piotrkowie

ników kolei w Piotrkowie

-…

4. Osiedlowy Klub Kultury z Piotrkowa

5. Obecnie ul. Grota-Roweckiego

8. Dawne kino w Piotrkowie

6. Północna dzielnica Piotrkowa

9. Dawna Spółdzielnia Inwalidów w

7. Z siedzibą przy ulicy Słowackiego 5 w

Piotrkowie

Piotrkowie

10. Otwarta… - kształt budynku Media-

8. Pierwsze kino studyjne w Piotrkowie

teki 800lecia

11. Fabryka Maszyn Szklarskich

12. Mają swoją strzelnicę przy ul.

15. Festiwal sztuki Performance w

Wierzejskiej

Piotrkowie

13. Obecnie ul. Dąbrowskiego

17. Wrocławski kabaret z piotrkowskim

14. … żydowskie w Piotrkowie (pierw-

akcentem

sze w Europie)

18. Władysław - władca, który według

16. Piotrkowski napój z dodatkiem

legendy ukrywał się w dzwonnicy kościo- chmielu
ła farnego

19. Dawna restauracja w Piotrkowie

22. Zakład szewski na starym mieście

20. Nieistniejący coctail bar

23. Rzemieślniczy Jan Olbracht

21. Jeden z zaborów, pod którym zna-

26. Jeden z kolorów na fladze Piotrkowa lazł się Piotrków

33. „Wylądowała” w Mediatece 800-lecia 35. Dawna firma Markusa Brauna
38. Piotrkowskie kąpielisko

36. Wąskotorowa

40. Osiedle w okolicy jeziora Bugaj

37. Producent sprzętu lekkoatletyczne-

42. Łącznie liczba linii autobusowych w

go

Piotrkowie

39. Sprzęt ratujący życie w piotrkow-

43. Potocznie jeden z bloków na osiedlu

skich budynkach publicznych

Wyzwolenia w Piotrkowie (DWA WYRA-

41. Miasto partnerskie Piotrkowa na

ZY)

Litwie

45. Na cokole przed I Liceum

44. Pierwszy prezydent Piotrkowa

48. Słodkie muzeum w Piotrkowie

46. Piotrkowskie ... Sztuki

49. Słynna willa przy ul. Dąbrowskiego

47. Np. Bernardynów

50. Stowarzyszenie dla Artystycznie

50. W dawnym Piotrkowie Krakowska,

Uzdolnionych Dzieci

Wolborska i Sieradzka

51. Piotrkowski klub sportowy założony

52. Sprawiedliwy sędzia z piotrkowskiej

w 1909 r.

legendy

55. Dawne Zakłady Przemysłu Bawełnia- 53. Dawny Ogród Kolejowy w Piotrko-
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nego w Piotrkowie

wie

56. Patron Fary - św.

54. Dawna kawiarnia w rynku

57. Lewy dopływ Strawy
58. Fabryka Maszyn Górniczych

Imię i nazwisko:
Adres:

Telefon / e-mail:

Redagował zespół BIURA PRASOWEGO: Jarosław Bąkowicz - redaktor wydania, Daniel Cejnóg, Marcin Merk.

Pionowo:

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

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Wylosowane nagrody nie podlegają wymianie. Losowanie odbędzie się na antenie TV Piotrków 18 marca
2022 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!

27. Dawny sklep rękodzielniczy przy ul.

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 25 lutego 2022 roku.
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Poziomo:

