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W Piotrkowie produkują na cały świat

3 tys. pracowników u Haeringa

Platformy wiertnicze, maszyny górnicze, lekkoatletyczne oszczepy
i młoty, części do luksusowych marek samochodów, ornaty, bombki,
sprzęt rehabilitacyjn. Co łączy te wszystkie produkty? Piotrków Trybunalski!
W naszym mieście zarejestrowanych jest ponad 7,5 tysiąca podmiotów zatrudniających
łącznie ponad 25 tysięcy pracowników. Największą siłą w tym gronie są oczywiście ﬁrmy produkcyjne. Na terenie miasta działa kilkadziesiąt takich zakładów, w których pracuje łącznie
kilkanaście tysięcy osób. Choć różnią się branżami i wyrobami to łączy ich jedno – najwyższa
jakość doceniania na całym świecie. Przyjrzyjmy się choć kilku z nich.

PIOMA podbija światowy rynek

Dla samochodowych potentatów

Około 1700 pracowników zatrudniają łącznie trzy spółki działające w branży produkcyjnej, które funkcjonują
na terenie byłej FMG PIOMA. Są to: Pioma-Odlewnia, Zamet Industry oraz Famur.
Pierwsza z nich należy do Polskiej Grupy Odlewniczej, która lokuje się w ścisłej czołówce największych producentów
odlewów i odkuwek w Polsce. Produkty „wychodzące” z piotrkowskiej fabryki zasilają branże: górniczą, energetyczną,
stoczniową i kolejową.
Z kolei Zamet Industry specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym. Piotrkowskie konstrukcje znajdziemy na platformach wiertniczych
m.in. na Morzu Północnym, u wybrzeży Republiki Konga, Angoli, Australii oraz Indonezji.
Czołowym producentem maszyn górniczych jest Famur S.A. Systemy Transportowe Pioma. Sprzęt i technologie Grupy Famur wykorzystywane są w wielu kopalniach, portach oraz zakładach przemysłowych na pięciu kontynentach.

Dalekie loty Polanika

W naszym mieście prężnie działają także ﬁrmy produkcyjne, których misją jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
Chodzi o MBL oraz REAC. Pierwsza z nich
z naszym miastem związana jest od wielu lat.
Z kolei ﬁrma REAC rozpoczęła swoją działalność poprzez wykupienie w pełni wyposażonego działu ﬁrmy MBL. Przedsiębiorstwa zajmują
się m.in. produkcją elementów do wózków
inwalidzkich i innych urządzeń pomagających
osobom niepełnosprawnym. W obu zakładach
zatrudnionych jest łącznie około 700 osób.

Dla największych ﬁrm branży motoryzacyjnej produkuje nie tylko Haering. Elementy do samochodów Audi, Jaguara, BMW czy Volkswagena produkuje ﬁrma Plasimet. Przedsiębiorstwo działa w naszym mieście od 2010
roku i nieustannie się rozwija. W ostatnim czasie rozbudowało się o kolejną
halę produkcyjną. W największych markach samochodowych można także
znaleźć produkty piotrkowskiej ﬁrmy Cooper Standard. Firma ma już ponad
20 lat i zatrudnia 300 osób. Cooper Standard jest wiodącym dostawcą systemów uszczelnień, systemów hamulcowych i dostarczania paliwa.

Hafciarskie cuda
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przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją najwyższej jakości sprzętu lekkoatletycznego. Markowym produktem są oszczepy,
ale od wielu lat ﬁrma produkuje już także młoty, kule czy dyski. Sprzęt z Piotrkowa używany jest podczas największych zawodów lekkoatletycznych. Na co dzień rekordy sprzętem Polanika biją największe polskie gwiazdy „królowej sportu” m.in.
Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Konrad Bukowiecki.

Z myślą o niepełnosprawnych

Blisko 3 tysiące osób będzie wkrótce pracować w ﬁrmie Haering,
która stała się największym przedsiębiorstwem w mieście. Haering Polska
należy do wiodących producentów detali precyzyjnych oraz podzespołów
dla przemysłu motoryzacyjnego. Przy zakładzie powstała Akademia Haeringa, która kształci przyszłych pracowników. Firma planuje także utworzenie,
przy współpracy z Politechniką Częstochowską, nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, gwarantującego dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Podobnie jak Polanik rodzimą ﬁrmą jest Haftina. Przedsiębiorstwo zatrudnia dziś blisko 140 osób i sprzedaje swoje
produkty na wszystkich kontynentach. Swoją działalność zaczynała od naszywek i wprasowanek. Potem były haftowane
obrusy, a w dalszej kolejności sztandary, ornaty i bielizna kielichowa. W 2016 roku, podczas ŚDM w Krakowie, szaty liturgiczne zaprojektowane i uszyte przez Haftinę nosił również
sam papież Franciszek.

Konstrukcje „made in Piotrków”

Znaną w całej Polsce (i nie tylko) rodzima ﬁrmą jest Viamontex. To produkcyjne przedsiębiorstwo zajmujące się budową,
wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych. Centra handlowe, chłodnie, cementownie, hale logistyczne, sportowe i produkcyjne
przemysłu hutniczego – to tylko niektóre
obiekty stawiane przez Viamontex.

Piotrków browarem stoi
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duktów turystycznych Piotrkowa Trybunalskiego jest Miasto
Piwowarów. Jego geneza sięga nie tylko historii, ale także teraźniejszości. W grodzie trybunalskim działają dwa browary:
Minibrowary.pl (Jan Olbracht Rzemieślniczy) i Sulimar.
Pierwszy browar produkuje nie tylko piwo jako napój. Firma
zajmuje się produkcją gotowych, przygotowanych do warzenia piwa, które wstawiane są do restauracji i pubów.

W USA bombki z Piotrkowa

Maszyny twarde jak stal

Wyjątkową piotrkowską ﬁrmą jest
Szkło-Dekor. Dlaczego? Ponieważ zajmuje się ręczną produkcją ozdób choinkowych.
Świecidełka wykonane przez Szkło-Dekor
traﬁają do najważniejszych amerykańskich
i europejskich domów towarowych, galerii
i butików.

Na koniec prezentujemy piotrkowską
ﬁrmę Szlachet-Stal produkującą maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, która niedawno otrzymała laur „Dobre,
bo Polskie”. Rodzinny zakład dostarcza produkty do krajów całego świata. Z kolei na terenie Polski realizuje obecnie blisko dziesięć
inwestycji, wyposażając już nie tylko ubojnie,
ale także oczyszczalnie biologiczne i jedną
z największych piekarni w kraju.
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Szanowni Piotrkowianie,
Podczas tegorocznych wyborów samorządowych powierzyli mi Państwo urząd
prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Jestem zaszczycony, że przez kolejnych pięć
lat będę mógł pełnić służbę
publiczną na rzecz naszego
miasta. Dziękuję za wszystkie
słowa wsparcia oraz każdy oddany na mnie głos.
Rozpoczynamy nową kadencję
samorządu.
Przed
nami pięć lat intensywnej
pracy na rzecz Piotrkowa.
To nasze wspólne dobro, dlatego musimy wznieść się ponad
podziały, partykularne interesy i partyjne przynależności.
Zachęcam wszystkich radnych
do współdziałania i pracy dla
naszej lokalnej społeczności.
Możemy się różnić i spierać,
ale pamiętajmy, że mamy jeden cel – rozwój Piotrkowa
Trybunalskiego.

Drodzy Piotrkowianie,
na przełomie września
i października przedstawiłem
plan rozwoju na najbliższych
pięć lat. Moja wizja zawiera
się w jedenastu priorytetach
dla Piotrkowa Trybunalskiego.
To szerokie projekty, w których znajdują się kontynuacje
podejmowanych
wcześniej
działań, w tym m.in. rewitalizacja Starego Miasta oraz in-

westycje w infrastrukturę i drogi. Jednymi z najważniejszych
będą: budowa ronda u zbiegu
ulic Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelaznej oraz przebudowa
ulicy Wojska Polskiego na tzw.
„ryneczku”. Rozpoczniemy także realizację zupełnie nowych
zadań: zagospodarowanie jeziora Bugaj, wprowadzenie
„Karty Piotrkowianina” oraz
przebudowę hali Relax. Kontynuować będziemy realizację
projektu „Młode Stare Miasto”
w ramach którego budujemy
mieszkania, rewitalizujemy kamienice, modernizujemy ulice
i chodniki. Przedsięwzięciem,
które znakomicie wpisuje się
w projekt „MSM” jest piotrkowska mediateka. Budowę trzykondygnacyjnego obiektu zakończyliśmy w listopadzie. Dwa
poziomy przeznaczone są m.in.
na bibliotekę z otwartym dostępem do książek, kawiarnię,
aulę konferencyjną z funkcją
sali kinowej oraz część kulturalno-naukową. Powstał również podziemny parking na 50
samochodów. Cały obiekt został przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, mających problem z poruszaniem
się, wózków dziecięcych. Obecnie trwa urządzanie wnętrza.
Bardzo ważnym obszarem
działań będzie walka ze smogiem, dlatego naszym prio-

rytetem jest rozbudowa miejskiej
sieci ciepłowniczej,
modernizacja systemu
ciepłowniczego oraz utrzymanie
systemu
kontroli przez Straż
Miejską. Ważnym
elementem walki
z tzw. „niską emisją” jest również
edukacja
społeczeństwa.
Zapraszam gorąco do zapoznania się
z wszystkim priorytetami, które znajdziecie Państwo na
kolejnych stronach
gazety.
Rok 2018 dobiega końca. Był to
dla nas rok szczególny. Świętowaliśmy setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodziliśmy
550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, którego Piotrków
Trybunalski był gospodarzem.
Dziękuję wszystkim, którzy brali
udział w tych uroczystościach.
W czasie obchodów 550-lecia
Parlamentaryzmu RP gościliśmy wielu znamienitych gości
z Marszałkiem Sejmu Markiem
Kuchcińskim na czele. Nie zabrakło również części rozrywkowej

z koncertami oraz
multimedialnym
show z wykorzystaniem laserów i ognia.

Miesiąc później świętowaliśmy
setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny.
Tysiące osób, które 11 listopada przeszły ulicami Piotrkowa
w marszu niepodległości udowodniły, jak ważne jest dla nas poczucie wspólnoty i dumy z Polski
oraz Piotrkowa Trybunalskiego.
Kultywując pamięć o przeszłości patrzymy w przyszłość.
Zapraszam do zapoznania się
artykułem dotyczącym ﬁrm

produkcyjnych
działających
na terenie miasta. Stworzyliśmy dobry klimat inwestycyjny,
dzięki któremu powstaje wiele
nowych podmiotów
gospodarczych, a te
istniejące – rozwijają swoją działalność.
W gazecie tradycyjnie
publikujemy
fotorelacje
z tegorocznych imprez oraz prezentujemy realizowane
w Piotrkowie inwestycje. Przedstawiamy także plany na
najbliższe miesiące.
Zachęcając
do lektury zapraszam
wszystkich
Piotrkowian do aktywnego
udziału
w życiu miasta,
do dzielenia się
swoimi pomysłami
i
przemyśleniami.
Możemy różnić się
poglądami, ale nie
zapominajmy,
że
wspólnym mianownikiem dla
nas wszystkich jest Piotrków
Trybunalski – nasza mała Ojczyzna. Drogowskazem dla
nas niech będzie pomyślność
naszeg
nas
zego
zeg
o miasta.
mias
mias
iasta.
ta.
naszego

RADA MIASTA KADENCJI 2018-2023
Od lewej stoją: Sławomir Dajcz, Andrzej Piekarski, Konrad Czyżyński, Dariusz Cecotka, Lech Kaźmierczak, Marian Błaszczyński (Przewodniczący Rady Miasta), Krzysztof
Chojniak (Prezydent Miasta), Jan Dziemdziora, Mariusz Staszek (Wiceprzewodniczący Rady Miasta), Rafał Czajka, Michał Czarczyk, Łukasz Janik, Adam Karzewnik (Wiceprezydent
Miasta), Sergiusz Stachaczyk, Piotr Gajda, Bogdan Munik (Sekretarz Miasta), Andrzej Kacperek (Wiceprezydent Miasta).
Od lewej siedzą: Ludomir Pencina (Wiceprzewodniczący Rady Miasta), Wiesława Olejnik (Wiceprzewodnicząca Rady Miasta), Krystyna Czechowska, Jadwiga Wójcik, Monika
Tera, Urszula Czubała, Marlena Wężyk-Głowacka, Sylwia Więcławska, Halina Madej, Bogumił Pęcina.
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Świętowaliśmy 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej
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Na początku października w naszym mieście odbyły się obchody 550Parl
rl
lecia Parlamentaryzmu
RP. Były dostojne spotkania oﬁcjalne, ale także wyjątkowe
wydarzenia
wydarzen
wy
en rozrywkowe.
Nasze miasto nieprzypadkowo zostało gospodarzem ogólnopolskich obchodów. To Piotrków Trybunalski uznawany jest za kolebkę polskiego parlamentaryzmu. To nie gdzie indziej, jak właśnie
w grodzie trybunalskim w 1468 roku odbył się pierwszy sejm walny Królestwa Polskiego. 550. rocznicę narodzin polskiej demokracji świętowaliśmy 5 października podczas uroczystości oﬁcjalnych,
na które przybyła delegacja posłów na czele z Marszałkiem Sejmu RP
Markiem Kuchcińskim.
W programie obchodów znalazła się eucharystia, której przewodniczył abp Grzegorz Ryś, odsłonięcie na placu Zamkowym tablicy poświęconej 550-leciu Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, inau-

Tablicę upamiętniającą 550-lecie Parlamentaryzmu RP odsłonili m.in.: Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak oraz Michał Rżanek z Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

guracja wystawy poświęconej parlamentaryzmowi oraz konferencja
naukowa.
Bardzo wiele atrakcji na mieszkańców czekało drugiego dnia.
W Rynku Trybunalskim odbył się piknik historyczny, a na placu
Kościuszki tysiące piotrkowian bawiło się na koncertowym show.
Publiczność rozgrzał podbijający listy przebojów piotrkowianin
– Wojtek Baranovski z zespołem, a gwiazdą wieczoru był Kamil
Bednarek. Na koniec widzowie obejrzeli multimedialne show laserów połączone z grą świateł, kurtynami wodnym, fontannami
podświetlanymi ledami i palącymi się żywym ogniem oraz muzyką
„na żywo” w wykonaniu skrzypaczki Katarzyny Szubert.

Gośćmi oﬁcjalnych uroczystości byli m.in.: abp Grzegorz Ryś, Marszałek Sejmu RP
Marek Kuchciński, poseł Antoni Macierewicz

Na czas historycznego pikniku Rynek Trybunalski zmienił się w średniowieczny gród, gdzie piotrkowianie mogli poznać zajęcia mieszkańców miasta sprzed półwiecza

Baranovski w rodzinnym mieście
zaśpiewał swoje największe przeboje

Gwiazdą muzyczną obchodów
jubileuszu był Kamil Bednarek

Na koniec uczestnicy obchodów 550-lecia
Parlamentaryzmu obejrzeli laserowe show…

…z udziałem skrzypaczki
Katarzyny Szubert
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
PIOTRKÓW GODNIE UCZCIŁ BOHATERÓW WALK O WOLNOŚĆ!
Sto lat temu narodziła się II Rzeczpospolita, a Polska odzyskała niepodległość po 123 latach
niewoli. W 2018 roku na różne sposoby wspominaliśmy tę wyjątkową rocznicę.

Piknik niepodległościowy na Starówce
Na początku września na piotrkowskiej
Starówce odbył się piknik niepodległościowy
z wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych,
pokazem musztry paradnej, grą miejską, konkursami i zabawami dla
najmłodszych oraz historycznymi stoiskami.

Plenerowy chopinowski koncert fortepianowy
Kulminacyjnym momentem pikniku niepodległościowego
był plenerowy koncert fortepianowy, w trakcie którego wystąpił
Adam Kośmiela uczestnik Konkursu Chopinowskiego.

Cześć i chwała bohaterom
Pochód, koncert i fajerwerki dla Niepodległej
Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości z racji dostojnego jubileuszu miały rozbudowaną formę. 11 listopada tysiące
piotrkowian uczciło setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w uroczystościach oﬁcjalnych, marszu, który
przeszedł przez centrum miasta
oraz patriotycznym koncercie. Obchody zakończył efektowny pokaz
sztucznych ogni.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew w obronie naszej Ojczyzny. Składając kwiaty i
pamiętając o ważnych datach w historii Polski oddajemy hołd
milionom Polaków, którzy na przestrzeni wieków walczyli w
obronie naszego kraju.

Przypomnieć o zapomnianych

Patriotycznie śpiewaliśmy

Akcję „Przypomnieć o zapomnianych” podjęły środowiska
harcerskie i narodowe. Przed uroczystością Wszystkich Świętych
oraz przed 11 listopada uprzątnięto groby żołnierzy na piotrkowskim cmentarzu wojskowym oraz udekorowano biało-czerwonymi opaskami.

Już tradycyjnie w przeddzień Święta Niepodległości piotrkowianie śpiewali pieśni patriotyczne. Tym razem koncert poprowadzony przez
Chór Jana z Ręczna odbył się w Centrum idei
„Ku Demokracji”.

Rzeczypospolita Niepodległa
W tym roku odbyła się już dwudziesta edycja konkursu recytatorskiego „Rzeczpospolita Niepodległa”, a główną nagrodę
Dama
dla zwycięzcy
zwyci
ycięzcyy ufundowała
ycięzc
ufun
fundow
dowała
ała Pierwsza
Pi
Da
Rzeczpospolitej Polskiej Agata KornhauserDuda.
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Gładko, komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie
Kilometry przebudowanych chodników, setki nowych
miejsc parkingowych, tony wylanego asfaltu na zmodernizowane drogi – wszystko po to, aby na piotrkowskich ulicach było coraz bezpieczniej.
2018 rok był na naszych drogach wyjątkowo intensywny. Łącznie wykonano kilkanaście inwestycji, które zmieniły
wygląd zarówno dróg w centrum miasta, jak i wielu osiedlowych uliczek. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy:

przebudowaliśmy ulicę Kostromską i wybudowaliśmy nowe rondo na skrzyżowaniu
prz
zu
ulicą Polną

zmodernizowaliśmy ulicę Sienkiewicza, na odcinku od ul. Słowackiego
zmo
do ul. Wojska Polskiego

na ul. Doroszewskiego nie tylko wymieniliśmy asfalt i płyty chodnikowe,
ale także wybudowaliśmy kilkadziesiąt miejsc parkingowych

metamorfozę przeszła ulica Rzemieślnicza
met

zupełnie zmieniła się też ulica Asnyka
zup

przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Wysoka) powstała pierwsza w mieście
prz
zatoka „Pocałuj i jedź”
zat

wyr
wyremontowaliśmy
chodnik na ul. Wojska Polskiego, na odcinku
od ul. Toruńskiej do torów PKP

ponad 100 miejsc parkingowych powstało na ul. Działkowej. Dodatkowo
pon
na drodze zamiast trylinki ułożono kostkę betonową

przy skrzyżowaniu ul. Bugajskiej i Wyzwolenia powstał parking
prz
na kilkanaście aut
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na ul. Kotarbińskiego zerwano starą nawierzchnię i w to miejsce wylano
now
nowe warstwy asfaltu. Podobne prace wykonano również na ulicach…

…Wy
…Wyspiańskiego

…Le
…Leonarda

…Re
…Rejtana

…oraz Paderewskiego
…or

ulica Kasztelańska została wybudowana od podstaw
uli

pon 30 miejsc parkingowych powstało przy Przedszkolu Samorządoponad
wym nr 20, gdzie położono również nową, asfaltową nawierzchnię

przebudowaliśmy pętlę autobusową na osiedlu Wierzeje
prz

przy al. Piłsudskiego powstało „aktywne przejście” ostrzegające kierowprz
ców przed wchodzącym na pasy pieszym

ulica Pawłowska zyskała chodnik, którego wcześniej tutaj nie było
uli
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PRIORYTETY DLA
PRIORYTETY DLA

Jesienią tego roku rozpoczęła się nowa
pięcioletnia kadencja samorządu 20182023. Na pięcioletni plan dla Piotrkowa
Trybunalskiego składa się 11 priorytetów:

5.

1.

MŁODE STARE MIASTO
TO
– REWITALIZACJA PODZAMCZA

2.

ZBIORNIK BUGA

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

To kontynuacja projektów przywrócenia świetności najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego.
Od dziesięciu lat z powodzeniem prowadzimy rewitalizację na obszarze Starego Miasta. Teraz czas
na kolejny krok, którym będzie stworzenie na Podzamczu dzielnicy mieszkaniowej i usługowej,
atrakcyjnej dla mieszkańców, biznesu i turystów.
Projekt będzie realizowany zarówno przez modernizację zabytkowych uliczek, ale także budowę nowych mieszkań oraz tworzenie lokali pod działalność gospodarczą w rewitalizowanych
od podstaw kamienicach.

6.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Polityka mieszkaniowa miasta realizowana jest na dwóch płaszczyznach. Samorząd będzie powiększał swój zasób mieszkaniowy poprzez budowę nowych budynków oraz modernizację istniejących obiektów. Równie istotną kwestią jest stworzenie odpowiednich warunków dla prywatnych
deweloperów.
Projekt będzie realizowany przez budowę kolejnych bloków TBS, utworzenie mieszkań komunalnych o podwyższonym standardzie na Podzamczu oraz budowę nowych kamienic w najstarszej
części Piotrkowa.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej jest bardzo ważnym elementem w planie rozwoju
Piotrkowa. Na strefę publiczną otwartą dla mieszkańców złoży się nie tylko rozwój infrastruktury
rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, ale także realizacja programów oświatowych
i pomocy społecznej.
Projekt będzie realizowany przez budowę nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, rewitalizację parku Belzackiego, modernizację placówek oświatowych, rozbudowę i zadaszenie miejskiego lodowiska oraz realizację programów społecznych i edukacyjnych.

7.

8.

PRZEBUDOWA HALI RELAX

Piotrków Trybunalski będzie miał obiekt sportowy dostosowany do organizacji zawodów
na najwyższym poziomie. W miejscu hali Relax powstanie nowa hala widowiskowo-sportowa,
w której mecze będzie mogło oglądać minimum 1500 osób. Obiekt będzie dostosowany również
do organizacji imprez muzycznych, wystawienniczych i kulturalnych.
Projekt już jest realizowany. Znamy koncepcję przebudowy hali, a obecnie trwają prace nad
stworzeniem kompleksowej dokumentacji technicznej. Gdy komplet dokumentów będzie gotowy
miasto rozpocznie starania o pozyskanie doﬁnansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Najbliższe pięć lat będzie wyjątkowo skonc
gactwa naturalnego Piotrkowa Trybunalskiego –
nika uczynić miejsce wypoczynku i rekreacji dla
dla każdej grupy wiekowej.
Projekt będzie realizowany poprzez budow
tworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnyc
na terenie zbiornika i w jego okolicach.

BUDOWA I REMONTY DRÓG
ORAZ PARKINGÓW

Odpowiednia jakość dróg to podstawa funkcjonowania dla każdego miasta. W Piotrkowie będziemy kontynuować plan modernizacji ulic poprzez inwestycje zarówno na głównych arteriach
miasta oraz na mniejszych osiedlowych uliczkach. Nie zapominamy o budowie tak potrzebnych
miejsc parkingowych.
Projekt będzie realizowany poprzez m.in. budowę ronda Dmowskiego-Żelazna-Armii Krajowej, przebudowę ulic: Wojska Polskiego (na tzw. „ryneczku”), Roosevelta, Żelaznej, Rakowskiej
i Wolborskiej, Broniewskiego i Jeziornej.

9.

PIOTRKÓW MIA

Piotrków od wielu lat wprowadza ekologiczne
czy energooszczędne oświetlenie ledowe. Najwięk
ka ze smogiem, którą miasto podejmuje m.in. po
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Projekt będzie realizowany poprzez rozbudo
rówce czy ul. Piastowskiej, a także termomode
lokalnych kotłowni oraz modernizację miejskiego
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AJ

entrowane na zmianie oblicza największego bo– jeziora Bugaj. Chcemy z terenów wokół zbiora mieszkańców oraz turystów z atrakcyjną ofertą

wę infrastruktury drogowej, ścieżek rowerowych,
ch, organizację imprez turystyczno-sportowych

ASTEM EKOLOGICZNYM

e rozwiązania m.in. solary na miejskich budynkach
kszym ekologicznym wyzwaniem jest obecnie waloprzez likwidację kotłowni i podłączanie kolejnych

owę sieci ciepłowniczej m.in. w ul. Żwirki, na Staernizację budynków mieszkalnych i eliminowanie
o systemu ciepłowniczego.

NA LATA 2018-2023
3.

PIOTRKÓW
ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE

4.

PIOTKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW

Współpraca z przedsiębiorcami i tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości to od wielu lat jeden z głównych priorytetów dla Piotrkowa. Działania te będą kontynuowane. Ich celem będzie tworzenie dobrych warunków dla działalności gospodarczej. Dbać będziemy
o funkcjonujących już na naszym rynku przedsiębiorców oraz zachęcać nowych do ulokowania
w Piotrkowie własnego kapitału. Wpłynie to na tworzenie kolejnych miejsc pracy.
Projekt będzie realizowany przez rozszerzanie Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
przygotowywanie nieruchomości pod inwestycje w rejonie m.in. ulic Wroniej/Granicznej, al. 800lecia, ul. Miast Partnerskich/Leśników oraz wsparcie przy tworzeniu Innowacyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego ﬁrmy Haering.

Statystyki pokazują, że z roku na rok zwiększa się ruch turystyczny w naszym mieście. Będziemy
dalej podejmować działania, których celem jest podniesienie atrakcyjności Piotrkowa oraz promować nasze produkty turystyczne.
Projekt zakłada m.in. dostosowanie do potrzeb turystycznych wieży ciśnień, rozbudowę roweru
miejskiego oraz promocję Miasta Piwowarów, Piotrkowa Filmowego, historycznych tras związanych
z Trybunałem Koronnym i Parlamentaryzmem.

10.

11.

EKOLOGICZNA I SPRAWNIEJSZA
KOMUNIKACJA MIEJSKA

Piotrków Trybunalski będzie systematycznie wdrażał najnowsze proekologiczne rozwiązania
w komunikacji miejskiej. Samorząd rozpoczął już starania o doﬁnansowanie zakupu nowych autobusów poprzez współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany poprzez systematyczną wymianę taboru. Miasto ma szansę nawet
na 85 procent doﬁnansowania na wymianę autobusów na elektryczne, a zgodnie z długofalowym
projektem do 2025 roku samorząd zakupi 35 nowych „emzetek” zasilanych prądem.

KARTA MIESZKAŃCA PIOTRKOWA

Karta piotrkowianina będzie ukłonem dla wszystkich, którzy mieszkają w naszym mieście i płacą tutaj podatki. Posiadacz takiej karty będzie miał prawo korzystać z szeregu dodatkowych zniżek,
ulg i rabatów w różnych instytucjach.
Projekt będzie realizowany przez wdrożenie systemu ulg i rabatów oraz systemu wydawania
kart mieszkańca. Katalog zniżek może być rozszerzany na usługi świadczone dla mieszkańców przez
prywatnych przedsiębiorców.
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Imieniny Piotrków

Gwiazdami tegorocznych Imienin Piotrków byli zespół De Mono oraz Katarzyna Cerekwicka, a plac Kościuszki wypełnił szczelnie tłum fanów obydwu wykonawców

Mydlane bañki

Strefa kibica

W Rynku Trybunalskim stanęła strefa kibica, w której licznie kibicowaliśmy biało-czerwonym
podczas mundialu rozgrywanego w Rosji

Największą frajdą dla dzieci był Dzień Baniek Mydlanych

Tak siê bawi... Tak siê bawi...

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI!
Muzycznie, kulturalnie, sportowo, wystawowo, a nawet walecznie – kalejdoskop tegorocznych imprez w naszym mieście był bardzo bogaty. Przypomnijmy sobie, jak bawiliśmy się w 2018 roku...

Festiwal Ludzi Fajnych

Kamienica...
...tym
tym razem zagrała na nuty WOLNOŚC
WOLNOŚCI
OŚC

i Rzeczy Galantych
Aż trzy dni bawiliśmy się na ul.l. Słowac
Słowackie
Słowackiego
wackie
kiego podczas Festiwalu
kie
Festiwa
iwalu
lu Lud
Ludzi Faj
Fajnyc
Fajnych
nych i Rzeczy Galantych
nyc

Biesiada Trybunalska

Już tradycyjnie Biesiada Trybunalska była połączona z promocją piotrkowskich zespołów piłki ręcznej
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Festiwal Kultury Miast Partnerskich

Festiwal Kultury Miast partnerskich na stałe
łe wpisał się w kalendarz majowyc
majo
majowych
ajowych
wych
h wyda
w
wydarzeń
ydarzeń kulturalny
yda
kulturalnych.
lnych. Za nami pią
piąta edycja przeglądu
przeg
zeglądu

Piknik w amerykañskim stylu

Piknik w amerykańskim stylu zorganizowany z okazji wybudowania ulicy R. Reagana przyciągnął
na stadion PKS Polonia całe rodziny

Festiwal smaku

Kulinarne popisy podczas Festiwalu Smaku dawali najlepsi piotrkowscy kucharze

Œwiêto Miodu

Piotrkowskie Święto Miodu, to pełna słodkości,
jedna lipcowa niedziela w Rynku Trybunalskim

Ogólnopolska wystawa psów
Najpiękniejsze psie
e cham
championy
hampiony
ny mogliśmy
my podziwiać na stadionie miejski
miejskim
skim „Concordia”

koncert Quebonafide

Festiwalu Folkloru

Miejskiego
Na koncercie Quebonaﬁde bawiły się tysiące młodych fanów rapera nie tylko z Piotrkowa

ież czternasta
ta edycja OgólnopolOg
Ogóln
Za namii również
Festiwal
walu Folkloru Miejski
ski
skiego Fe
Festiwalu
Miejskiego
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- imponujący obiekt już zachwyca
W grudniu
d i 2018 roku
k zakończyła
k
ł się
i budowa
b d
mediateki,
di t ki czylili nowoczesnego centrum
t
nauki i kultury. Zachwycający swoim wyglądem obiekt góruje już nad placem Pofranciszkańskim.
Obecnie budynek jest urządzany..

Widok z lotu ptaka na Mediatekę...

...przypominającą swoim kształtem otwartą książkę

Punkt informacyjny i miejsce obsługi czytelników

Trzykondygnacyjna bryła swoim
kształtem nawiązuje do otwartej księgi, a przeszklone ściany utworzyły dwie
osie widokowe: na Zamek Królewski
oraz zabytkowe wieże piotrkowskich
kościołów.
W podziemiu powstał parking na
50 samochodów, a dwa pozostałe piętra przeznaczone są m.in. na bibliotekę z otwartym dostępem do książek,
kawiarnię, aulę konferencyjną z funkcją sali kinowej oraz część kulturalnonaukową.
- W pierwszej kolejności w mediatece pojawią się regały biblioteczne
-informuje Renata Wojtczak, Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej i opowiada o najbliższych planach.
- Następnie wyposażymy poszczególne strefy obiektu m.in. miejsce zabaw dla dzieci, strefę młodzieżową,
czytelnię. Zainstalujemy także wrzutnię na książki, dzięki której będzie
można rozliczyć się z wypożyczonej
pozycji bez konieczności wchodzenia
do obiektu. W tym miejscu, wiedza
zgromadzona w książkach połączy się
z nowoczesnymi metodami edukacji w
formie eksperymentu i zabawy. Dzięki zastosowaniu takich form przekazu,
jak: multimedia, animacje czy wirtualna rzeczywistość, mediateka stanie się
miejscem wielowymiarowej inspiracji.

Budynek został przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
mających problem z poruszaniem
się, niedowidzących oraz dla wózków
dziecięcych.

Widok Mediateki od strony południowo-wschodniej - wejście główne

Hol główny Mediateki z widokiem przez fasadę na ul. M.Skłodowskiej-Curie

Piętro Mediateki z widokiem na pracownie warsztatów i eksperymentów

Bramka bezpieczeństwa w holu wejściowym

Przestrzeń księgozbiorów przygotowana do montażu regałów

Winda dla osób niepełnosprawnych i dziecięcych wózków oraz widok przez elewację zachodnią w stronę zamku
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Rewitalizacja najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego trwa od
dziesięciu
lat. Nie da się opisać ogromnych zmian, jakie zaszły na
dz
St
Starym
Mieście oraz Podzamczu. Na tym jednak nie koniec – trwa
re
realizacja
projektu „Młode Stare Miasto”, który ma wymiar przede
ws
wszystkim
społeczny.

Podzamcze
P
odzamcze dzielnicą
dzie
elnicą mieszk
mieszkaniową
Głównym zadaniem realizacji projektu MSM jest rewitalizacja społeczna, czyli stworzenie na Starym Mieście
atrakcyjnego osiedla mieszkaniowego. Pierwszym krokiem
jest budowa nowych kamienic. Lokatorzy do budynków przy
ul. Garncarskiej wprowadzą się pod koniec grudnia. Zaś
w 2019 roku 31 rodzin zamiesza w kamienicy, która powstaje przy skrzyżowaniu ul. Starowarszawskiej i Garncarskiej.
W ślad za miastem podążają prywatni inwestorzy, którzy
widzą na Podzamczu atrakcyjny teren inwestycyjny. Przykładem jest chociażby budynek u zbiegu Wojska Polskiego
i Wiejskiej, w którym zamieszkało blisko trzydzieści rodzin.
Kolejny prywatny budynek rośnie na rogu ulic Krakowskie
Przedmieście/Garncarska.

Tak będą prezentować się przebudowane kamienice przy skrzyżowaniu ulic Zamurowej i Garncarskiej...

Staromiejskie kamienice w odbudowie
Atrakcyjne mieszkania powstaną także
w istniejących już budynkach. Zrewitalizowane zostaną kamienice znajdujące się w rejonie
ulic: Garncarskiej, Zamurowej i Starowarszawskiej.
- Standard tych lokali będzie taki sam, jak
w nowych mieszkaniach, ponieważ odbudowa
obejmie kamienice od fundamentów, aż po
więźbę dachową – przybliża szczegóły wiceprezydent Adam Karzewnik i dodaje. - Budynki podłączymy do miejskiej sieci ciepłowniczej
dzięki czemu zlikwidujemy piece węglowe będące głównym źródłem smogu.

...a tak u zbiegu ulic Zamurowej i Starowarszawskiej

Plac Niepodległości z iluminacją
Projekt „Młode Stare Miasto” zakłada także modernizację dwóch skwerów.
Jako pierwszy przebudowano plac Zamkowy. W najbliższych miesiącach zmodernizujemy plac Niepodległości, na którym
możemy spodziewać wielu nowości, m.in.
nowoczesnej toalety (zastąpi dotychczasowy szalet), ładowarki ze stacją Wi-Fi,
stacji naprawczej dla rowerów oraz elektroniczny słup ogłoszeniowy. Dodatkowo pojawi się iluminacja, która oświetli
zabytkowe mury miejskie znajdujące się
przy I LO i zakonie Jezuitów.
Modernizację przejdzie cały plac Niepodległości, od ul. Krakowskie Przedmieście do pl. Kościuszki

Z Pereca w Wojska Polskiego
i Kopernika
Kolejną inwestycją drogową wykonaną w ramach projektu MSM będzie przebudowa ulicy Pereca. Modernizacja nie tylko poprawi estetykę, ale komfort i bezpieczeństwo kierowców. Choć to nie jedyne efekty prac. Dziś „ślepa” uliczka zarówno
od strony południowej, jak i północnej zostanie udrożniona co znacząco ułatwi komunikację na Podzamczu. Po przebudowie ulica zostanie połączona z ul. Wojska
Polskiego oraz al. Kopernika.
Już niedługo z ul. Wojska Polskiego będzie można skręcić w ul. Pereca
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Ogromne zainteresowanie
rowerem miejskim
Wprowadzenie w Piotrkowie Trybunalskim roweru miejskiego okazało się strzałem w przysłowiową
„dziesiątkę”. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i już wiadomo, że będzie kontynuowany.
Rower miejski funkcjonował w naszym mieście od 25 lipca do 25 listopada. Do dyspozycji były 32 rowery rozlokowane na czterech stacjach: Słoneczko
(po sezonie Mediateka-Stare Miasto), galeria Focus Mall, Belzacka Basen, Dworzec Kolejowy. Praktycznie od pierwszych dni system cieszył się ogromną popularnością. Świadczą o tym nie tylko setki pozytywnych komentarzy, ale także
liczby. Przez cztery miesiące rowery wypożyczano łącznie blisko 8 tysięcy razy,
a w systemie zarejestrowało się ponad 1600 użytkowników.
Prezydent Krzysztof Chojniak zapowiedział już kontynuację projektu.
- Na podstawie pełniej analizy pilotażowego programu oraz głosów mieszkańców ocenimy ile rowerów i stacji przybędzie w przyszłorocznej edycji.
Piotrkowianie chętnie korzystali z roweru miejskiego, czemu sprzyjała słoneczna aura

Nauka w lepszych warunkach

Budujemy nowe boiska

Kończy się kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Po wykonaniu izolacji budynku, przebudowie sali gimnastycznej, budowie boiska wraz z siłownią plenerową na ﬁnał remont przeszła
elewacja placówki.

Aż trzy nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią powstały w mijającym roku w naszym mieście. Z
placów do gier można korzystać już przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2.

- Dzięki inwestycjom w sposób znaczący poprawiła się estetyka budynku oraz komfort nauki młodzieży
i pracy nauczycieli – podkreśla Radosław Kaczmarek,
Kierownik Referatu Edukacji.
TPS w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
diametralnie zmienił swój wygląd. - Dzięki izolacji

Tak wyglądała elewacja ZSP nr 1 przed….

obiektu osuszyliśmy ściany i wyeliminowaliśmy wilgoć z szatni – mówi Bogusław Łukaszewski, dyrektor
ZSP nr 1 i podsumowuje. – Młodzież ma teraz świetne
warunki zarówno do nauki, jak i dbania o swoją tężyznę ﬁzyczną.

….a tak po zakończeniu remontu

Integracyjny plac zabaw
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się zmodernizowany plac zabaw
przy ul. Emilii Plater. Przebudowa objęła wymianę urządzeń oraz ułożenie
gumowej nawierzchni co zwiększyło bezpieczeństwo bawiących się tutaj
dzieci.
Roboty wystartowały od wymiany ogrodzenia.
Dotychczasowe, z drewnianych belek, zastąpiono metalowymi przęsłami. Plac rozbudowano. Ustawiono
dodatkowe elementy m.in.: integracyjny zestaw zaba-

- Chcemy, aby przy każdej placówce oświatowej powstało nowoczesne boisko i systematycznie tę bazę powiększamy – opowiada wiceprezydent Andrzej
Kacperek i dodaje, że w planach przyszłorocznego budżetu jest budowa takich
obiektów przy szkołach podstawowych nr 2 i 11.
W tym roku wielofunkcyjne obiekty sportowe do użytku uczniów,
ale i mieszkańców poszczególnych osiedli oddano w trzech różnych częściach
miasta. Dodatkowo przy ZSP nr 1 i 2 powstały jeszcze siłownie plenerowe, natomiast przy SP5 wykonano miasteczko ruchu drogowego, bieżnię sprinterską,
skocznię do skoku w dal oraz nowe ogrodzenie od strony ul. Geodezyjnej.

wowy, specjalnie skonstruowaną piaskownicę oraz huśtawkę „bocianie gniazdo”. Miejsce dostosowano także
dla dzieci niepełnosprawnych.

Najlepszą ocenę zmodernizowanemu placowi zabaw wystawili najmłodsi, którzy tłumnie odwiedzają obiekt

Tak bawiono się na otwarciu boiska przy popularnym „TePeeSie”

Zawierzyliśmy Piotrków Królowej Polski
8 grudnia w kościele Najświętszego Serca Jezusowego odbyła się
uroczystość zawierzenia naszego
miasta Niepokalanemu Sercu Maryi
Królowej Polski. W nabożeństwie
udział wzięło kilkuset piotrkowian.

Uroczysty Akt Zawierzenia Piotrkowa

Podczas eucharystii homilię
wygłosił o. Roman Wit, który nawiązał do zawierzeń, jakie w historii naszego kraju dokonywały
się w trudnych czasach walk o zachowanie niepodległości Polski.
- Miasto zostanie zawierzone
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny, Królowej Polski, która jest spoidłem narodu. Życzę, aby to zawierzenie przyniosło błogosławione
owoce. Historia nas uczy co to znaczy oddać się pod opiekę Królowej
Polski – podkreślał ojciec Wit
Akt zawierzenia miasta i mieszkańców, władz samorządowych,
wszelkich instytucji, ﬁnansów oraz
inwestycji miejskich na zakończenie eucharystii odczytał prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.
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Budujemy Piotrków z naszych marzeń. Plany na 2019 rok
Modernizacja ulicy Wojska Polskiego, nowe rondo Dmowskiego/Żelazna, budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią, zagospodarowanie terenu wokół jeziora
Bugaj – to tylko część inwestycyjnych planów na rok 2019.
Planowane
wydatki
miasta
w przyszłym roku wyniosą ok. 479
milionów złotych. Najwięcej, bo 171
mln zł budżetu pochłonie oświata
i edukacyjna opieka wychowawcza.
Na pomoc społeczną ochronę zdrowia i wsparcie rodziny miasto wyda
117 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową 19, a na kulturę ﬁzyczną i sport
45 mln zł.

gowe to cecha charakterystyczna
ostatnich lat w Piotrkowie Trybunalskim. Drogowa mapa Piotrkowa
z roku na rok zmienia się. Nie inaczej
będzie w roku 2019, a wszystko za
sprawą szeregu zaplanowanych inwestycji. Wystartowała bardzo oczekiwana przebudowa skrzyżowania
ulic: Dmowskiego, Żelaznej i Górnej. To niebezpieczne miejsce, które

ga, które także zostanie przebudowane wraz z budową ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. A.Haeringa.
Równie dobrą informacją jest
przebudowa tzw. „ryneczku”, czyli
modernizacja ul. Wojska Polskiego
(na odcinku od torów PKP do ulicy
Polnej). Roboty obejmą nie tylko wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników. Powstanie też rondo u zbiegu
Powstanie rondo na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego/A.Krajowj/Żelaznej
realizuje od 2017 roku. Obejmuje on
swoim zakresem nie tylko budowę
mieszkań w nowych kamienicach czy
modernizację starej tkanki mieszkaniowej. To również przebudowa dróg.
Po wyremontowaniu ulic Garncarskiej i placu Zamkowego, kolejnymi
będą plac Niepodległości oraz Pereca
(szczegóły na str. 13 gazety).

Remonty na osiedlach

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców główna siła inwestycji kierowana będzie na budowę,
rozbudowę i naprawę dróg, remonty
budynków, remonty szkół, przedszkoli, a ekologię. Dlatego w 2019 roku
miasto na inwestycje wyda ponad 63
miliony złotych.

Ważne inwestycje drogowe
Prawdziwy boom na prace dro-

nastręcza problemów kierowcom
nie tylko przez zły stan nawierzchni,
ale także trudną organizację ruchu.
W ciągu najbliższych miesięcy ta
sytusacja zmieni się diametralnie.
Na skrzyżowaniu powstanie rondo,
które nie tylko ułatwi poruszanie się,
ale także zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów
oraz pieszych. Nieopodal znajduje się
skrzyżowanie ulic Żelaznej i A.Haerin-

Piotrków Trybunalski otrzymał wysoką ocenę wiarygodności kredytowej,
czyli tzw. rating. Dobra kondycja miejskich ﬁnansów to podstawa rozwoju
i realizacji kolejnych inwestycji.

jest bardzo dobra.
Rating dla Piotrkowa Trybunalskiego określono na poziomie

Rozbudowa bazy sportowej

Prace drogowe w naszym mieście
nie ograniczają się tylko do dużych
inwestycji w centrum miasta. W ciągu ostatnich lat wyremontowaliśmy
kilkadziesiąt osiedlowych uliczek i
chodników oraz wybudowaliśmy
setki miejsc parkingowych. Nie ina-

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na przyszły rok nie brakuje tych dotyczących obiektów sportowych. Kontynuowane będą prace
związane z przebudową hali „Relax”.
Przy ul. Żwirki rozpocznie się budowa
boisk wielofunkcyjnych. W 2019 roku

czej będzie i w przyszłym roku, ponieważ mamy świadomość, że prace
na poszczególnych osiedlach – choć
nie są tak efektowne w porównaniu
z dużymi modernizacjami – są równie potrzebne, a dla lokalnych społeczności mają kluczowe znaczenie.
W przyszłym roku zrealizowana zostanie m.in. przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej
czy budowa pozostałej części dróg na
osiedlu Jeziorna.

kolejne szkoły podstawowe zyskają
place do gier ze sztuczną nawierzchnią („dwójka” i „jedenastka”). Przy SP
nr 2 stanie również siłownia plenerowa z elementami placu zabaw, a przy
„jedenastce” plac rekreacyjno-sportowy. Nowe boisko do siatkówki plażowej wybudowane będzie na Piomie.
Natomiast na osiedlu Wyzwolenia
park sportowy znajdujący się przy
ZSP nr 5 („Ekonomik”) zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W ramach zadań związanych ze
sportem i rekreacją w przyszłym roku
rozpocznie się pierwszy etap budowy
ścieżki rowerowej wokół zbiornika
Bugaj.

Polnej/Woj. Pol./Łódzkiej. Zanim jednak na plac budowy wejdą drogowcy
czeka nas ogrom pracy przy przebudowie znajdującego się pod ziemią
koryta rzeki Strawy. Prace mają wystartować wiosną przyszłego roku.
W tym rejonie miasta wykonamy jeszcze inną, ważną inwestycję drogową udrożnimy tzw. „starą Łódzką”.
„Młode Stare Miasto” to nazwa
projektu, który piotrkowski samorząd

Bezpieczne ﬁnanse gwarantem rozwoju
Rating Piotrkowa pozostaje
niezmiennie na wysokim poziomie inwestycyjnym „A” z perspektywą stabilną. Aktualizacja
ratingu ukazała się w miniony
piątek.
Rating to nic innego, jak ocena wiarygodności ﬁnansowej
samorządu. Finanse Piotrkowa
Trybunalskiego pod lupę wzięła
Polska Agencja Ratingowa INC
Rating.
Pierwsza ocena dla naszego miasta przygotowana była w
czerwcu. Zgodnie z założeniami
rating jest aktualizowany co kwartał. Za nami więc dwie kolejne
oceny niezależnych specjalistów.
Zarówno trzy miesiące temu, jak i
po kolejnym kwartale, po zbadaniu
sytuacji ﬁnansowej miasta uznali
oni, że kondycja naszego budżetu

W nadchodzącym roku wybudujemy
kanalizację sanitarną w ulicach: Życzliwej, Okrzei, Staszica (tu również budowany będzie wodociąg), Glinianej,
Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej. Natomiast na
odcinku od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka będzie przebudowana
kanalizacja deszczowa.

„A”, czyli bardzo wysoko. Oznacza
on niski poziom ryzyka dla inwestorów i instytucji ﬁnansujących.
Ocena została opublikowana na
oﬁcjalnej stronie Europejskiego
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych i Giełd (ESMA).
- Utrzymanie poziomu A jest
dla całego miasta bardzo dobrą
wiadomością. Świadczy to o bezpiecznym i rozsądnym zarządzaniu
budżetem miasta – podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak i zaznacza, że bardzo istotna jest stabilna
perspektywa naszego ratingu.
- Rating jest także dużym wyzwaniem. Jeśli chcemy zachować
stabilną perspektywę to musimy
zadbać o dobrą relację między
dochodami i wydatkami bieżącymi
oraz niski poziom obsługi zadłużenia – podkreśla prezydent.

Ogrom prac podziemnych
Nie mniej ważne są także inwestycje, których nie widać. Mowa o
tzw. „uzbrajaniu” działek w media.

Dzięki ścieżce rowerowej Bugaj będzie miejscem aktywnego wypoczynku
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nr 15

KRZYŻÓWKA

z nagrodami!

Aby wziąć udział w losowaniu należy prawidłowo wypełniony kupon (hasło konkursowe,
imię i nazwisko uczestnika oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail) nadesłać
na adres organizatora: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, Biuro Prasowe p.102, 97-300 Piotrków Trybunalski lub złożyć osobiście w Biurze Prasowym UM
do końca lutego 2019 roku.

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in.:
telewizor, wieża Hi-Fi, aparat cyfrowy, kamera samochodowa i wiele innych.
Losowanie nagród odbędzie się na antenie TV Piotrków 15 marca 2019 roku.
Zasady udziału w konkursie dostępne na stronie www.piotrkow.pl.

Imię:

Adres:

Nazwisko:
Telefon:

nr 15 KRZYŻÓWKA

e-mail:

z nagrodami !
Poziomo:

45. Wzór chemiczny krzemu.

19. Potocznie nazywany budynek przy ulicy Roosevelta.

3. Do siedzenia w parku.

47. Ogrzewa nas w zimne dni.

22. W nim samochód.

5. Zwyczajowa nazwa dla nalewaka piwnego.

49. Pierwiastek chemiczny o wzorze Cd.

25. Wynalazł radio.

9. Pod wezwaniem, którego świętego funkcjonuje kościół „farny”.

51. Oświetla ciemny pokój.

28. Gospodarz Letnich Igrzysk Olimpijskich z 2004 r.

12. Władca Olimpu.

53. Pilica lub Warta.

29. Nazwisko reżysera ﬁlmu „Listy do M. 3”.

13. Największy zbiornik wodny w granicach regionu piotrkowskiego.

55. Ruch religijno-kulturalno-polityczno-społeczny zapoczątko-

30. Duchowny pełniący obowiązki duszpasterskie w Kościołach

15. Piotrkowska ﬁrma produkująca sprzęt sportowy.

wany w 1517 r. przez Marcina Lutra.

protestanckich.

16. Międzynarodowy Festiwal Sztuki odbywający się w naszym mieście.

57. Odbywały się w nim piotrkowskie sejmy.

35. „jeździł koleją”.

17. Wskazuje kierunek w terenie.

59. Do gry w hokeja na lodzie.

38. Pseudonim generała dywizji Wojska Polskiego i komendanta

20. Nazwisko piotrkowianina, byłego reprezentanta Polski w piłce siatkowej.

61. W parku im. ks. Józefa Poniatowskiego lub parku Belzackim.

Armii Krajowej urodzonego w Piotrkowie.

21. Nazwa Trybunału, który swoją siedzibę miał w nieistniejącym ratuszu.

39. Gra w ﬁlmie lub w teatrze.

23. Słoneczny lub z kukułką.

Pionowo:

40. Pamięć w komputerze.

24. Klub piłki ręcznej, który najdłużej w historii występuje w najwyższej

1. Imię matki króla Zygmunta Augusta.

42. Jednostka miary używana w rolnictwie.

klasie rozgrywkowej.

4. W nim zdjęcia.

44. Pszczoły, osy lub szerszenie żyjące w jednym gnieździe lub

26. Pierwszy człowiek w kosmosie.

6. Klasztor w którym znajduje się obraz patronki polskich parla-

ulu.

27. Nazwisko gwiazdy muzycznej tegorocznych obchodów 550-lecia

mentarzystów.

46. Miesiąc wiosenny.

Parlamentaryzmu.

7. Reżyserski debiut Juliusza Machulskiego, którego sceny

48. Rodzaj drzewa, zaliczany do rodziny bukowatych.

31. Na niej koncert lub spektakl teatralny.

nagrywane były m.in. w Piotrkowie.

50. Egzaminacyjna lub giełdowa.

32. Słodki wyrób, którego warsztaty mają miejsce na ulicy Grodzkiej 1.

8. „Nocny ...” - gra miejska przeznaczona dla wszystkich miło-

52. Inaczej oprawca, ktoś kto prześladuje.

33. W 1468 r. odbył się pierwszy dwuizbowy sejm... .

śników dwóch kółek.

54. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

34. Nazwa nieistniejącego już hotelu powstałego w 1914 r. przy ulicy

10. Nazwisko uczonego, którego pomnik stoi przed I LO

56. Najdłuższa rzeka na ziemi.

Dąbrowskiego 9.

w Piotrkowie.

58.Neo-Nówka lub Moralnego Niepokoju.

36. Nazwisko wybitnej postaci ruchu ludowego, którego pomnik znajduje

11. Jedyny budynek w Piotrkowie wybudowany w stylu secesyj-

60. Drogowy lub zodiaku.

się na skwerze u zbiegu ulic Piłsudskiego i Próchnika.

nym, żeńskie imię.

62. Opłata pobierana przy przekraczaniu przez towar granicy

37. Duchowy przewodnik lokalnej społeczności żydowskiej.

14. … Dahlbergh -twórca najstarszego widoku Piotrkowa z 1657 r.

celnej danego kraju.

41. Ptak z rodziny jastrzębiowatych.

17. Potoczna nazwa obecnego parku Jana Pawła II.

43. Dział matematyki zajmujący się badaniem ﬁgur.

18. Powstała na dawnym placu Pofranciszkańskim.
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