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Okres świąt Bożego Narodzenia 
to czas, kiedy dziel imy się nie tylko opłatkiem, 

ale przede wszystkim radością i  miłością. 
To również czas spotkań w gronie rodziny i  przyjaciół. 

Życzymy, aby tych miłych chwil nikomu z Państwa nie zabrakło.
Nowy Rok  niech przyniesie wszystkim Piotrkowianom

realizację Państwa szlachetnych zamierzeń i marzeń. 
Wesołych Świąt i  szczęśliwego Nowego Roku!
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  Głównym obiektem parku jest architektoniczny portyk.

  Spacerowicze mają do dyspozycji wiele ławek oraz altanę.

  Tak efektownie prezentują się autobusy hybrydowe wyprodukowa-
ne dla Piotrkowa. To pierwszy krok w stronę miejskiego ekotransportu. 

  W parku znalazł się plac zabaw i plenerowa siłownia.  Urody parkowi dodają drewniane elementy, jak: mostek i pomost.

PIOTRKÓW IDZIE DROGĄ EKOLOGII
Metamorfoza parku Belzackiego

 Plac zabaw, siłownia plenerowa, taras widokowy, pomost oraz fontanna – to tylko zakres niektórych prac, 
które wykonaliśmy w ramach rewaloryzacji parku Belzackiego. Piotrkowianie efekty inwestycji zobaczą wiosną.  

 Pierwsze ekologiczne autobusy zasiliły tabor miejskiej komunikacji. Wymiana autobusów na elektryczne  
i hybrydowe to jedna z największych inwestycji w ekologię piotrkowskiego samorządu. To co dla niektórych wy-

dawało się mrzonką nabrało w tym roku realnego kształtu.  

 Prace w parku Belzackim wystartowały w marcu 2021 roku  
i zgodnie z zapisami umowy miały zakończyć się w lipcu 2022 roku. 
Jednak ze względu na wybuch wojny na Ukrainie, która bardzo 
negatywnie wpłynęła na rynek i gospodarkę w naszym kraju termin 
realizacji został wydłużony do grudnia. 

- Wykonawca robót wskazywał na problemy z brakami mate-
riałów i zachwiane łańcuchy dostaw, wydłużone okresy produk-
cyjne oraz zmniejszenia dostępności wielu z nich, zwłaszcza stali, 
cementu i kruszyw sprowadzanych dotychczas z Białorusi i Ukrainy 
– informuje wiceprezydent miasta Adam Karzewnik i dodaje, że 
nie bez znaczenia były także ustalenia z konserwatorem zabytków,  
z którym należało prowadzić uzgodnienia nawet przy najdrobniej-
szej ingerencji w projekt inwestycji.

 A jak wygląda park po rewaloryzacji? - Zmieniło się tu nie-
mal wszystko – kwituje z uśmiechem Adam Karzewnik i kontynu-
uje. - Co prawda prace zakończyły się w grudniu, jednak pierwsze 
efekty inwestycji piotrkowianie będą mogli ocenić wiosną, kiedy 
ruszy wegetacja roślin i park powoli będzie się zielenił. A będzie co 

podziwiać - Posadziliśmy tutaj ponad 2,5 tys. krzewów, 7 tys. roślin 
bylinowych oraz 45 drzew. Na 800 metrach kwadratowych urządzi-
liśmy łąkę kwietną – wylicza wiceprezydent.

- Zajęliśmy się nie tylko zielenią. Stworzyliśmy tutaj miejsce 
zachęcające nie tylko do spacerów i odpoczynku pośród zieleni,  
ale również do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 Na terenie parku znajduje się: plac zabaw, siłownia plenero-
wa, taras widokowy, pomost, altana, ozdobny portyk, trejaże, pergo-
le oraz scena letnia. W parku wytyczono nowy układ alejek, częścio-
wo wykorzystujący obecne zagospodarowanie terenu, a częściowo 
nawiązujący do historycznego ich przebiegu. Zamontowano stylowe 
latarnie, ułożono kanalizację oraz zamontowano automatyczną toa-
letę podobną do tej, która stanęła na placu Niepodległości.

 Dodatkowego uroku parkowi dodaje również „kolorowa” 
fontanna znajdująca się w stawie. Urządzenie ochłodzi w upalne 
dni (strumień wody będzie tryskał na wysokość aż 24 metrów), 
a dzięki podświetlonym dyszom (16 mln kolorów) będzie cieszyć 
oczy zarówno w dzień, jak i w nocy. – W fontannie zaprogramowa-
ne są cykle pokazowe, ale dzięki specjalnej konsoli również każdy 
spacerowicz będzie mógł sterować wyrzutem wody z dyszy. 

 Koszt inwestycji to 12,6 mln zł. Miasto wyda ze swojego 
budżetu część tej kwoty, ponieważ ok. 4,5 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi.

 W grudniu do naszego miasta przyjechały pierwsze „mięk-
kie hybrydy”, które od stycznia powinny już wozić pasażerów 
(łącznie będzie ich sześć).  W 2023 roku flotę autobusową do-
datkowo doposażymy jeszcze o siedem autobusów elektrycznych,  
a w 2024 r. o kolejnych pięć „elektryków”. 

 - Będą to autobusy 12 metrowe, trzydrzwiowe, w pełni 
klimatyzowane, całkowicie niskopodłogowe, przez co będą po-
siadały dużo miejsca. Ułatwi to podróż przede wszystkim mat-
kom z dziećmi i osobom starszym. Będą wyposażone w system 
informacji pasażerskiej oraz monitoring. Szybkie ładowanie  
na pętli umożliwią zamontowane pantografy. I co bardzo istotne, 
o czym dużo mówi się w Polsce, autobusy będą miały ogrzewanie 

hybrydowe z pompą ciepła, czyli będą mieć ogrzewanie elektrycz-
ne – podkreśla walory autobusów Rafał Zajas, z firmy SOLARIS, 
dostawcy autobusów dla naszego miasta.

 Wymiana taboru realizowana jest w oparciu o dofinanso-
wanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Łącznie na zakup „elektryków” wraz ze stacjami ładowania 
i szkoleniem kadry pozyskaliśmy 22,75 mln zł.

 - Dofinansowanie jest istotne, jednak warto podkreślić duży 
wysiłek finansowy z budżetu miasta, czyli pieniędzy mieszkańców. 
Wyłożymy na to zadanie prawie 32,6 mln zł - podsumowuje prezy-
dent Krzysztof Chojniak. 

EKO-emzetki na piotrkowskich ulicach

  Sieć sanitarna jest ważna nie tylko z perspektywy mieszkańców,  
      ale również firm prowadzących działalność przy ul. Życzliwej.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Życzliwej i Witosa to kolejna duża miejska inwestycja w ekologię.To 
też odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i firm prowadzących działalność w tym rejonie. 

 Mimo że mało widoczna, to jednak jedna z największych 
tegorocznych inwestycji. W ramach wykonanych prac wybudowali-
śmy blisko 5 km „sanitarki” oraz 109 przyłączy, dwie przepompow-
nie, 25 studni rewizyjnych oraz wybudowaliśmy od podstaw ulicę 
Witosa. – To bardzo istotna inwestycja nie tylko dla mieszkańców 
tego rejonu Piotrkowa, ale zrobiliśmy to również z myślą o dwóch 
dużych firmach produkcyjnych zatrudniających kilkaset osób: Pola-
nik i Nowalijka, dla których wybudowana sieć stanowi duże udo-
godnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Adam 
Karzewnik, wiceprezydent miasta.

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 8,7 mln zł. Mimo  

że miasto pozyskało ponad 5,3 mln zł dofinansowania to i tak 
blisko 3,4 mln zł musiało wydać ze środków własnych.

Budowa kanałów sanitarnych to nie tylko poprawa komfortu 
życia mieszkańców czy prowadzenia działalności gospodarczej.  
To też jedno z zadań, które znacząco wpływa na ochronę środo-
wiska. Dzięki budowie takiej sieci regulujemy gospodarkę ście-
kową. Mocno ograniczamy zanieczyszczanie ściekami gruntów  
czy wód gruntowych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych (tzw. szamb). Eliminujemy również nielegalne 
wylewanie nieczystości do rowów czy na pola. Dlatego rokrocznie 
miasto inwestuje w takie zadania. 

Życzliwa: ogromna inwestycja w ekologię
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 Nowa piotrkowska ciepłownia opalana gazem przy ul. Rolniczej, to rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale również 
ekologiczne. Ciepłownia jest w pełni zautomatyzowana, tzn. całą pracę „produkcji ciepła” wykonuje komputer. Opalanie 
gazem praktycznie eliminuje powstawanie brudu i kurzu eksploatacyjnego (w przeciwieństwie do ciepłowni węglowych)  
i nie zanieczyszcza nim środowiska. „Biały dym”, który wydobywa się z kominów ciepłowni, to nie dym, a para wodna,  
która jest biodegradowalna i nie stanowi żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta. Ciepłownia nie produkuje żadnych 
trujących składników, ani metali ciężkich. Całość infrastruktury zapewni stabilne ogrzewanie miasta ciepłem systemowym, do-
stępnym dla mieszkańców, których domy podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

EKO-ciepłownia to przyszłość

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28 znajduje się punkt informa-
cyjno-konsultacyjny „Programu czyste powietrze”. Udzielamy w nim informacji, pomagamy wy-
pełnić wnioski aplikacyjne oraz rozliczyć dotację. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 
telefonów: 44/732-18-23 /24 /22 lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod jednym  
z ww. numerów.

- Panie Prezydencie, 
można odnieść wrażenie, że 
ostatnie lata są szczególnym 
wyzwaniem dla samorzą-
dowców.

Muszę przyznać, że to wy-

jątkowo trudny czas dla samo-

rządów. Tak ciężkiej sytuacji od 
strony finansowej nie pamiętam. 
Odpowiedzialność za miasto  
i mieszkańców wymaga jednak 
aktywności i działania. Samo-

rządowcem nie jest się przecież 
jedynie na dobre czasy, ale także 
wtedy, a może przede wszystkim, 
gdy nie dzieje się dobrze. Dlate-

go do problemów podchodzimy 
jak do wyzwań, z którymi trzeba 
się zmierzyć i znaleźć najlepsze 
rozwiązania, choć przyznaję, że 
w ostatnich latach tych wyzwań 
systematycznie przybywa. 

- Jakie są tego przyczyny?
Powodów, dla których wszyst-

kie samorządy w Polsce borykają 
się z wyjątkowo trudną sytuacją 
finansową jest co najmniej kil-
ka. Niewątpliwie należą do nich 
kwestie dotyczące wojny za na-

szą wschodnią granicą i związa-

nego z tym kryzysu energetycz-
nego. To też skutki obostrzeń 
narzuconych w trakcie pandemii 
sprowadzające się do mocnego 
ograniczenia gospodarki, a w ten 
sposób zmniejszenia wpływów 
do samorządów. To przecież ga-

lopujące koszty różnych mate-

riałów, energii, paliw. W ślad za 
tym bardzo wzrosły koszty usług, 
remontów i inwestycji. Wspo-

mnieć tutaj należy o zamknię-

ciu części z naszych jednostek, 
które osiągają dochody własne.  
W okresie obostrzeń nie praco-

wały, więc nie miały dochodów, 
a całą bazę należało utrzymać, 
jak: baseny, lodowisko, komu-

nikację miejską, bibliotekę czy 
MOK. Nie należy również zapomi-
nać, że wśród istotnych przyczyn 
trudnej sytuacji są decyzje doty-

czące zmian prawa podatkowe-

go. Mocno zostały ograniczone 
dochody samorządów w wyniku 
wprowadzenia różnego rodzaju 
ulg. Trzeba pamiętać, że istotne 
znaczenie na dochody samorzą-

dów mają wpływy z podatku do-

chodowego od osób fizycznych. 
Nie mamy nic przeciwko obniża-

niu podatków, wręcz przeciwnie. 

Natomiast w ślad za tym powin-

na pójść stosowna rekompensa-

ta. Na potwierdzenie tych słów 
przybliżę dane. W wyniku wspo-

mnianych zmian, stracimy w roku 
2023 prawie 38 milionów złotych 
w stosunku do sytuacji, 
gdyby nie doszło do 
zmian podatkowych. Nie 
jest to efekt zarządzania 
miastem, lecz odgórnych 
decyzji.

- Skąd taka kwota?
Gdyby przepisy w za-

kresie podatku dochodo-

wego nie zmieniły się to 
dochód z tego tytułu do 
budżetu miasta w 2023, 
wg wyliczeń Związku 
Miast Polskich, wyniósłby 
ok. 153 mln zł. Po wpro-

wadzeniu zmian nasze 
wpływy będą wynosi-
ły ok. 98 mln zł. Widać  
z tego, że różnica wyno-

si 55 mln zł. Samorządy 
miały otrzymać z budżetu 
państwa rekompensa-

tę strat poniesionych w 
wyniku zmian prawnych 
w tym zakresie. Piotrków osta-

tecznie otrzymał rekompensa-

tę, ale tylko 17,3 mln zł. Widać, 
że nie pokrywa to poniesionych 
strat. Per saldo dochody naszego 
miasta, tylko z tytułu wpływów  
z PITu, zmniejszą się o ok. 38 
mln zł w roku 2023.

- Jak wpłynie to na życie 
naszego miasta?

W sytuacji, gdy realne do-

chody maleją, a wydatki lawino-

wo rosną (taka sytuacja dotyczy 
wszystkich samorządów w kraju, 
w tym Piotrkowa Trybunalskiego - 
więcej na s. 4) odpowiedzialność 
za miasto i mieszkańców wymu-

sza na nas podejmowanie takich 
działań, aby zadbać o odpowied-

ni poziom usług dla piotrkowian 
ograniczając część wydatków.  
To tak jak w budżecie domowym. 
W sytuacji rosnących kosztów 
trzeba przewartościować priory-

tety, szukać oszczędności, ale nie 
zapominać o niezbędnych po-

trzebach. Musimy zadbać przede 
wszystkim o kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa, zapewnieniu na-

uki w szkołach na odpowiednim 
poziomie, na ogrzaniu placówek 

oświatowych i opiekuńczych, a 
ponieważ w tych dziedzinach 
wydatki rosną, musimy szukać 
oszczędności w innych obszarach 
obejmujących choćby rozrywkę, 
rekreację czy wreszcie – niestety 

– ograniczając zakres remontów 
i inwestycji. 

- Czy mając na uwadze 
ciężkie czasy, mieszkańcy 
mogą zapomnieć o napra-
wach dróg czy chodników?

Ograniczenie nie oznacza 

eliminacji tychże. Koncentru-

jemy się przede wszystkim na 
remontach i inwestycjach już 
rozpoczętych, a także tych, do 
których mamy przygotowaną do-

kumentację techniczną. Priorytet 
mają też te, na które możemy 
pozyskać pieniądze z zewnątrz. 
Wymaga to jednak ograniczania 
wydatków bieżących we wszyst-
kich obszarach, jak racjonalne 
zużycie energii elektrycznej czy 
cieplnej, wydatki na materiały 
biurowe etc. Wynika to z naszej 
odpowiedzialności. Do budżetu 
2023 roku wybraliśmy to, co naj-
istotniejsze.

- W całej Polsce kolejne 
samorządy wyłączają oświe-
tlenie uliczne. Jak to będzie 
wyglądało w Piotrkowie?

Oszczędności w tym zakresie 
są konieczne. Co do tego nikogo 

nie muszę przekonywać, bo wy-

nika to przede wszystkim z faktu, 
że ostatecznie cena energii dla 
samorządów od 1 stycznia wzro-

śnie blisko trzykrotnie. W pierw-

szej kolejności podjąłem decyzję 
o wyłączeniu nocnego 
podświetlania budyn-

ków: Urzędu Miasta, 
Muzeum, wieży ciśnień, 
placówek oświatowych, 
a także kościołów. Wy-

łączyliśmy też część 
opraw oświetleniowych, 
ale robimy to w sposób 
racjonalny, pamiętając 
o bezpieczeństwie na 
naszych ulicach. Bez-
względnie zachowuje-

my oświetlenie w rejo-

nie przejść dla pieszych 
i skrzyżowań. Na po-

zostałym obszarze wy-

łączamy wybiórczo co 
którąś oprawę oświe-

tleniową.

- Czy teza, że dziś 
mamy rynek wyko-
nawcy, a nie inwesto-
ra jest prawdziwa?

Do wyboru wykonawcy ter-
momodernizacji Szkoły Podsta-

wowej nr 12 potrzebowaliśmy 
pięciu przetargów. W przypadku 
modernizacji miejskiej ciepłow-

ni byliśmy zmuszeni dwukrotnie 
rozpisywać przetarg. Dziś może-

my powiedzieć, że kwota 56 mln 
zł, choć wysoka, jest relatywnie 
niska do kosztów budowy podob-

nych ciepłowni w kraju, bo tam 
cena wynosi już ok. 100 mln zł. 
Takich przykładów można podać 
więcej jak chociażby przebudowa 
ul. Roosevelta. Mieliśmy zabez-
pieczone na ten cel ponad 29 mln 
zł, a jedyna oferta, jaka do nas 
wpłynęła, opiewała na kwotę po-

nad 78 mln zł. Byliśmy zmuszeni 
unieważnić to postępowanie.

- Czy to oznacza rezygna-
cję z realizacji inwestycji?

Jesteśmy zdeterminowani, 
żeby tę inwestycję zrealizować. 
Chcemy wykorzystać pieniądze, 
które pozyskaliśmy z „Polskie-

go Ładu”. W tym celu uczest-
niczyłem w spotkaniu w Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów 
z Premierem, podczas którego 
rozmawialiśmy o problemach  
z realizacją inwestycji w oparciu 
o środki z tego programu. Dziś 
są już rozwiązania, na podsta-

wie których złożyliśmy nowy 
wniosek o dofinansowanie, aby 
móc zrealizować tę inwesty-

cję, ale niestety - ze względu 
na drastyczny wzrost kosztów -  
w ograniczonym zakresie. Apli-
kujemy o pieniądze na odcinek 
od ronda Żołnierzy Wyklętych 
przy ul. Żeromskiego do ul. To-

warowej oraz od ul. Wroniej 
do granic miasta. Pozostały 
fragment będziemy realizować  
w późniejszym terminie. 

- Podobnie wyglądała sytu-
acja z termomodernizacją II LO?

To jest kolejny przykład,  
że wybór wykonawcy nie gwa-

rantuje inwestorowi (samo-

rządowi) wykonania zadania. 
Wybraliśmy firmę. Inwestycja 
wystartowała. Prace były moc-
no zaawansowane. I wykonawca 
zszedł z placu budowy. Po prostu 
nie przewidział tak gwałtownych 
wzrostów cen i wynagrodzeń, 
które zaproponował w przetargu. 
Musieliśmy wybrać kolejną firmę, 
która dokończy prace. Aktualnie 
inwestycja jest w realizacji.

- Jednak patrząc na ofertę 
kulturalno-sportową przygo-
towaną przez miasto to piotr-
kowianie nie mogli narzekać 
na nudę w 2022 roku.

- Mimo tak skomplikowanej 
sytuacji nie możemy zaniedby-

wać także innych potrzeb piotr-
kowian, jak oferty kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej. Choć 
i tutaj dokonaliśmy znaczących 
oszczędności. Dzięki pracy wielu 
osób i instytucji oraz aktywności 
różnych środowisk praktycznie 
w każdym tygodniu całego roku 
wychodziliśmy z ciekawą ofertą 
dla piotrkowian (więcej s. 6-7). 
W tym miejscu dziękuję pracow-

nikom naszych instytucji m.in. 
MOK, Mediateki, Muzeum, OSiR, 
ODA, Straży Miejskiej, szkół  
i przedszkoli, że potrafili przygo-

tować bardzo atrakcyjną ofertę 
przy mocno ograniczonych środ-

kach finansowych. Podziękowa-

nia za aktywność kieruję również 
do wielu osób, wolontariuszy, 
instytucji oraz stowarzyszeń.  
Nie sposób wszystkich wymienić, 
ale podkreślam zaangażowanie 
pracowników Archiwum Pań-

stwowego, Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego Filii w Piotrko-

wie Trybunalskim, Policji, Straży 
Pożarnej, harcerzy, strzelców, 
Human Machine oraz Stowarzy-

szeń Busola, HARC, a także Przy-

jaciół Ognisk Artystycznych.

- Jaki zatem będzie 2023 rok?
Jestem przekonany, że - jeżeli 

będziemy działać wspólnie - je-

steśmy w stanie razem przetrwać 
ten trudniejszy okres i kontynu-

ować realizację ambitnych pla-

nów. Przyszłoroczny budżet to 
odpowiedzialny i zrównoważony 
budżet na trudne czasy. Nadal, 
z myślą o zdrowiu piotrkowian  
i ochronie środowiska podążać 
będziemy drogą ekologii. Miesz-
kańcy Piotrkowa będą mogli ko-

rzystać z całkowicie odnowionego 
Parku Belzackiego, zakończymy 
modernizację miejskiej ciepłowni, 
a znaczna część taboru komuni-
kacji miejskiej zostanie wymie-

niona na autobusy elektryczne 
oraz hybrydowe (więcej s. 2). 
Tradycyjnie nie zabraknie inwe-

stycji drogowych z myślą o bez-
pieczeństwie i komforcie pieszych 
oraz kierowców. Troszczymy się 
o dobre warunki nauki i pracy  
w placówkach oświatowych. Roz-
budowujemy też bazę sportowo 
rekreacyjną z myślą o aktywnym 
trybie życia (szczegóły s. 4).

 Program oszczędnościowy i szukanie źródeł dochodów
 Rozmowa z Prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem.
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Bawiliśmy się...

Jeśli do powyższych dodamy galopującą inflację, ogólnie panującą drożyznę (systematycznie rosnące koszty: utrzymania 
miasta, usług, remontów, cen paliw, energii elektrycznej i cieplnej, rosnącą najniższą krajową) to aż trudno sobie wyobrazić, 
jak ciężka przyszłość czeka samorządy, w tym również nasz. 

Węgiel po preferencyjnej cenie (1850 zł/tona) mogą kupić tylko Ci mieszkańcy, którzy 
złożą wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i zostanie on pozytywnie zwery-
fikowany. Dokument można złożyć przez internet (ePUAP) lub osobiście przy ul. Sienkie-
wicza 16A. Następnie w Urzędzie Miasta należy zapłacić za równowartość nabywanego 
węgla, umówić się po jego odbiór pod nr tel. 44-645-16-03/05 i odebrać go na własny koszt 
z miejskiej ciepłowni przy ul. Rolniczej.

Urząd Miasta uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać wszelkie informacje w za-
kresie zakupu węgla. Kontakt pod numerem telefonu 44-732-18-23 (od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30-15:30) lub drogą elektroniczną: wegiel@piotrkow.pl.

  Dotychczasowe rachunki bankowe w Getin Noble Bank Polska obecnie 

Velo Bank S.A od 1 stycznia 2023 roku przestają istnieć, a ewentualne wpłaty do-
konane na stare konta będą zwracane na rachunek, z którego został dokonany przelew.

- Jest to szczególnie ważna informacja dla osób, które mają ustawione zlecenie sta-
łe, na przykład przy opłatach za odpady komunalne – zauważa Izabela Wroniszewska, 
skarbnik miasta.

Pojawia się też nowe udogodnienie. Wpłat na rachunki bankowe naszego miasta 
będzie można dokonywać nie tylko w kasach Urzędu Miasta (gotówką i kartą) czy prze-
lewem internetowym.  - Będzie można również dokonać opłaty (bez prowizji) w każdej 
placówce Poczty Polskiej w kraju zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą – podsumowuje 
skarbnik miasta. 

Mimo trudnej sytuacji budżetowej dla samorządów i spadającej koniunktury inwestycyjnej 
w kraju władze Piotrkowa postawiły sobie ambitny plan inwestycyjny na 2023 rok. Aż 20% 
wszystkich wydatków stanowią wydatki majątkowe (ok. 125,5 mln zł). Jakie inwestycje zna-
lazły się w budżecie miasta? Oto najważniejsze z nich:

4

   Po długim oczekiwaniu węgiel wreszcie dotarł do Piotrkowa. Punkt odbioru dla piotrkowian mieści się 
      na terenie miejskiej ciepłowni przy ul. Rolniczej.

 Dopiero w pierwszej połowie grudnia dotarł do Piotrkowa „rządowe” do-
stawy węgla. Dlaczego tyle to trwało? Poniżej przybliżamy szczegóły. 

DOPŁATY SAMORZĄDU DO PIOTRKOWSKIEJ OŚWIATY

INWESTYCJE 2023

W MILIONACH
ZŁOTYCH

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 We wrześniu ZMP opublikował opracowanie 
dotyczące zmian w finansach polskich miast, które 
powstało w oparciu o bazę danych udostępnioną 
przez Ministerstwo Finansów. Aż 351 miast człon-

kowskich ZMP ma wynik ujemny, a tylko 3 – do-

datni.
Z szacunków wynika, że Piotrków w latach 

2019-2023 z podatku PIT łącznie straci 122,5 mln 
zł. Rekompensata strat wyniesie jedynie 34,7 mln 
zł. Zatem łącznie nasze miasto straci z tytułu PIT 
blisko 88 mln zł!

Należy pamiętać, że miasto rokrocznie dokłada 
z własnych środków do wielu innych zadań (w tym 

 Mimo że zapewnienie 
węgla mieszkańcom nie leży  
w gestii samorządu, to prezydent 
Krzysztof Chojniak podjął decy-

zję, że nasze miasto włączy się w 
dystrybucję węgla kamiennego 
na preferencyjnych warunkach. 

– Staliśmy w blokach star-
towych i czekaliśmy na zmianę 

przepisów, które umożliwią nam 
sprzedaż tego paliwa. Prezydent 
RP podpisał ustawę 2 listopada 
i dopiero od tego momentu for-
malnie można było podejmować 
dalsze kroki – informuje Barbara 
Król, kierownik referatu gospo-

darki komunalnej i ochrony śro-

dowiska i dodaje. – Pod koniec 

listopada Polska Grupa Górnicza 
przesłała nam ofertę i projekt 
umowy, które niezwłocznie za-

akceptowaliśmy i czekaliśmy na 
wyznaczenie daty odbioru węgla 
z kopalni Mysłowice – Wesoła. 
Ten przyjechał na plac miejskiej 
ciepłowni w pierwszej połowie 
grudnia. 

 Związek Miast Polskich (ZMP) przygotował zestawienie strat w docho-
dach samorządów z PIT za lata 2019-2023 oraz rekompensat z tego tytu-
łu. Jak pokazują dane zdecydowana większość miast w Polsce zubożała. 
Piotrków Trybunalski na zmianach może stracić nawet 88 mln zł.

Ciężkie czasy dla samorządów

Węgiel po preferencyjnej cenie

Zmiana numerów kont Urzędu Miasta!

zleconych, jak m.in.: wydawanie dowodów osobi-
stych, geodezja i kartografia), na które nie otrzy-

muje wystarczającej ilości pieniędzy z budżetu pań-

stwa.
Co więcej, do piotrkowskiej oświaty w 2022 

roku planowana kwota, jaką miasto będzie musiało 
dołożyć to 68 mln zł. – Rokrocznie musimy coraz 
więcej wykładać miejskich pieniędzy, aby pokryć 
koszty utrzymania szkół i przedszkoli. Te kwoty idą w 
dziesiątkach milionów złotych. Proszę sobie wyobra-

zić, jak wiele moglibyśmy zrobić, gdyby państwowa 
subwencja w pełni pokrywała wydatki na oświatę – 
mówi wiceprezydent Andrzej Kacperek. 

28,5 30,7
44 46 50,2 57 68

27,1

EKOLOGIA
Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą;
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Za-
lesickiej.

Modernizacja PS nr 7 
Modernizacja PS nr 19 – dokumentacja techniczna 
Termomodernizacja II LO i SP nr 12 

OŚWIATA

ul. Roosevelta (od ul. Żeromskiego do ul. Towarowej i od ul. Wroniej do granic miasta)
ul. Przedborska
ul. Przelotowa
ul. Partyzantów (od ul. Cmentarnej do ul. Spacerowej)
ul. Nowowiejska
ul. Belzacka (od ul. Kostromskiej do Armii Krajowej)
ul. Wojska Polskiego (od ul. Wolborskiej do ul. Jerozolimskiej, od al. Armii Krajowej do 
Kostromskiej od Kostromskiej do al. 800-lecia)
ul. Jagiellońska (od ul. Batorego do ul. Krakowskie Przedmieście)
Al. Kopernika (od al. 3 Maja do ronda Sulejowskiego)
ul. Dmowskiego (od ul. Złotej do ul. Częstochowskiej i od ul. Górniczej do Kostromskiej)
ul. Reymonta (od ul. Jagiellońskiej do ul. Żeromskiego) 
ul. Modrzewskiego (od ul. Zamenhofa do ul. Kostromskiej)
ul. Słowackiego (od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa)
ul. 25 Pułku Piechoty (od zakończenia drogi do ul. Wojska Polskiego)
ul. Wronia - od pętli autobusowej do ul. Roosevelta
ul. Kwiatowa (projektowanie) 
ul. Jeziorna (projektowanie)
ul. Wiatraczna (projektowanie)
ul. Żeromskiego (projektowanie)
ul. Wolborska i Rakowska (projektowanie)
parking na osiedlu Armii Krajowej 

DROGI

SPORT I REKREACJA
Zielono-Niebieski „Bugaj”
Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II i III (wraz z budową ul. Że-
glarskiej na odc. od Rusałki do Koralowej)
PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie                                                             
Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym SP nr 12 
Oświetlenie stadionu miejskiego przy ul. Reagana 
„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP nr 11)
Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout
Pumptrack przy ul. Ceramicznej

 Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się numery rachunków 
bankowych piotrkowskiego magistratu. Obsługę banko-

wą Urzędu Miasta oraz jednostek podległych będzie pro-

wadził Santander Bank Polska S.A. Oznacza to, że z po-
czątkiem nowego roku wszelkie opłaty i podatki lokalne 
trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont. 
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INWESTYCJE 2023 Poprawiliśmy bezpieczeństwo na ulicach
  Jednym z głównych priorytetów piotrkowskiego samorządu jest dbanie o bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po ulicach i chod-

nikach. W 2022 roku nie brakowało inwestycji w tym zakresie. Oto kilka przykładów:

  Dzięki wybudowaniu ul. Nowy Świat możemy bezpiecznie i w krótkim czasie przejechać z ul. Sulejowskiej do ul. Wierzejskiej.   We wrześniu oddaliśmy zmodernizowaną ul. 1 Maja.

  W 2022 roku na terenie miasta przybyło kilkadziesiąt miejsc parkingo-
wych. Najwięcej, 26, wzdłuż ul. Okrzei.

  Dbamy o doświetlenie ulic i skwerów. Dużo zmieniło się w okolicach  
ul. P. Skargi - oś. Wyzwolenia (latarnie, parkingi i alejki z kostki).

  Na ulicach przybywa „aktywnych” przejść dla pieszych. W tym roku 
podświetlane zebry wykonaliśmy w al. gen. W. Sikorskiego i 3 Maja.

  Rokrocznie inwestujemy w uliczki osiedlowe, jak np. ul. Macierzanki…   … i Leszka Białego.
  Ulica Witosa - rozpoczęliśmy od budowy kanalizacji sanitarnej, a zakoń-

czyliśmy nową nawierzchnią.

  Nowo wybudowane rondo przy ulicy Wierzejskiej wraz z drogą do kąpieliska „Słoneczko”, łącznikiem z ul. Miast Partnerskich i parkingiem na ok. 100 aut. 
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Życie kulturalno-społeczne wróciło do normal-
ności po dwuletniej, pandemicznej przerwie. Zna-
kiem tego jest powrót imprez plenerowych, cy-
klicznych oraz okolicznościowych, organizowanych 

przez miasto i instytucje miejskie. 
A, że głód wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych  

i sportowych był u nas duży widać było po frekwencji piotr-
kowian na organizowanych imprezach. 

A jak się bawiliśmy w 2022 roku? 
            Oto nasza kolorowa foto-realcja...

Koncert Natalii Szroeder był niesamowitym wy-
darzeniem muzycznym. Jej największe przeboje 
śpiewał cały, piotrkowki amfiteatr.

Gwiazdą wieczoru trzeciego dnia był zespół IRA. Podczas 
koncertu nie zabrakło najbardziej znanych hitów zespołu, 
takich, jak: „Mój dom”, czy „Taki sam”.

Gwiazda polskiej sceny rockowej zespół Kobranocka 
wystąpił w ramach „Trybunalskiego Grania”. Na koncert 
przyjechało mnóstwo fanów nawet z końca Polski.

Aleksandra Olczyk zaśpiewała w klasztorze oo. Bernar-
dynów. Piotrkowska sopranistka wybitnie wykonała arie 
operowe, operetkowe i musicalowe.

Nieodłączną częścią Dni Miasta jest Nocny Półmaraton 
Piotrkowski Wielu Kultur. W szóstej jego edycji wzięło 
udział 524 zawodników z Polski i zagranicy.

Koncert zespołu „Śląsk” był prawdziwą ucztą dla ducha. Artyści wystąpili w oryginalnych, ma-
lowniczych strojach i zaprezentowali pieśni i tańce w aranżacji Stanisława Hadyny. Amfiteatr 
pękał w szfach.

50. Ogólnopolski Konkurs Literacki o „Rubinową Horten-
sję” odbył się w Mediatece 800-lecia. Jubileusz uświetnił 
recitalem Zbigniew Zamachowski.

Na placu Pofranciszkańskim czekał ekstremalny tor prze-
szkód Human Machine oraz Holi Święto Kolorów.

Wszystkie imprezy spotkały się z ogromnym zainteresowa-
niem piotrkowian, którzy doskonale się na nich bawili.

Na ulicy Słowackiego stanęły kolorowe kiermasze i stra-
gany, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem tłumów 
piotrkowian.
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W różnych częściach miasta czekały atrakcje dla całych 
rodzin. Nie brakowało wydarzeń sportowych, rekreacyj-
nych, kulturalnych i muzycznych. 

Spotkania na Trakcie Wielu Kultur, a wraz z nimi Szabaton, 
czyli ósme już spotkanie piotrkowian narodowości żydow-
skiej oraz ich potomków. Z tej okazji do naszego miasta 
przybyli goście m.in. z Izraela, USA, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji i Danii.

W Ośrodku Działań Artystycznych organizowanych jest 
mnóstwo wydarzeń kulturalnych, jak wystawy, koncerty i 
spotkania autorskie.

Gwiazdą wigilii miejskiej był zespół „Arka 
Noego”, który zaśpiewał swoje największe 
przeboje oraz znane polskie kolędy.

Tegoroczne lato pożegnaliśmy wspólnie z „Baranovskim”  
i jego znanymi hitami, jak: „Momenty” czy „Luźno”.

Kilka razy w roku piotrkowskie mu-
zeum organizuje „Giełdę Staroci”, 
która cieszy się dużym zaintereso-
waniem.

W festynie rodzinnym z okazji pożegnania lata aktywnie 
wzięła udział również Policja.

Na finał imprezy, w amfiteatrze miejskim zaśpiewał Michał 
Cichecki oraz Paweł Małolepszy z zespołem „Grzmiąca 
Półlitrówa”. Publiczność bawiła się doskonale.

Koncertem Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Ewa Izy-
dorczyk-Grzelak zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl „Trybunalskie 
Granie”. Różnorodną muzykę w pięknym wykonaniu można było 
posłuchać w parku im. ks. J. Poniatowskiego, Rynku Trybunalskim  
i parku św. Jana Pawła II.

Podczas pikniku każdy mógł poczuć się jak prawdziwy 
żołnierz lub strażak. Podobało się to szczególnie najmłod-
szym uczestnikom pikniku.

...wydarzeń kulturalnych!

Kilkuset piotrkowian zgromadziło się, aby wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych rozpocząć piotrkow-
skie obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Zebrani zaśpiewali wspólnie z chórem Jana z Ręczna 
ponad 20 utworów.

W drugim koncercie „Jesieni. . .” wystąpiła 
światowej sławy śpiewaczka operowa Alek-
sandra Zamojska [sopran], przy akompania-
mencie Jakuba Garbacza [organy].

Na piotrkowskiej starówce przybyli mieli okazję posłuchać kojących 
dźwięków z silną linią basu oraz ogromną dawką pozytywnych wibracji. 
To wszystko za sprawą zespołu „Zakręty”, który swoją twórczość nazywa 
„reggae z przyprawami”.

„Przedświąteczne spotkanie w Rynku Trybu-
nalskim” przyciągnęło całe rodziny.
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Dobre, bo piotrkowskie
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Kino studyjne „PIKSEL” zyskuje 
coraz większe grono widzów. Kino 
działa we współpracy z Polskim In-

stytutem Filmowym. Oprócz selek-

tywnego repertuaru dużą popularno-

ścią cieszą się spotkania autorskie.

Folia ciekłokrystaliczna 

na szybach okiennych       ediateki

To jak bardzo była potrzebna budowa nowego centrum kultury i nauki w naszym 
mieście udowadniają statystyki odwiedzin Mediateki 800-lecia. Tylko w 2022 roku 
(dane od stycznia do końca listopada) z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej skorzy-

stało prawie 140 tysięcy osób! Daje to średnio prawie 12.700 odwiedzających mie-

sięcznie. A tak przedstawiają się odwiedziny w poszczególnych działach Mediateki”: 

Tłumy odwiedzają     ediatekę

11.337 100.531 27.808 

Czytelnia Wypożyczalnia Strefa gier i animacji 

Częścią Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA” jest Majsternia. Przygotowane tutaj stanowiska 
wyzwalają kreatywność, a także otwierają najmłodsze umysły oraz budzą prawdziwą pasję do nauki.

„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”, 

czyli tzw. „małe” Centrum Nauki Kopernik, to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum 
Nauki Kopernik. Stanowiska wystawione w Mediatece 800-lecia stworzone zostały po to, aby zachęcać dzieci 
i młodzież do korzystania z najnowszych osiągnieć techniki i nauki.

ediateka 800-lecia wzbogaciła się o innowacyjne folie ciekłokrysta-

liczne, które zamontowano zarówno na szybach zewnętrznych, jak i świetli-
kach dachowych. Placówka w ten sposób zyskała dodatkowe zaciemnienie 
pomieszczeń, takich jak pokój VR (Virtual Reality) oraz Majsternia, będąca 
zapleczem warsztatowym SOWY. 

- Przyklejenie folii ciekłokrystalicznej usprawniło funkcjonowanie Strefy 
Gier i Animacji oraz przestrzeni, w której znajdują się eksponaty Centrum 
Nauki Kopernik. Warto zaznaczyć, że folia zamontowana została również na 
świetlikach dachowych. W ten sposób zabezpieczyliśmy nie tylko, znajdujące 
się na I piętrze, zbiory biblioteczne, ale zyskaliśmy dodatkowe zaciemnienie 
dla wystaw oraz organizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.  
To też oszczędności na rachunkach za energię zużywanej latem przez klima-

tyzację – informuje Renata Wojtczak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Mediateka to obiekt, który daje nowe możliwości edukacyjne dla piotrkowskiej młodzieży. Na cyklicznych 
Dniach Nauki z Politechniką Częstochowską uczniowie piotrkowskich szkół średnich poszerza swoją wiedzę z 
zajęć szkolnych o specjalistyczną wiedzę praktyczną i unikalne doświadczenia.

W Mediatece 800-lecia w ramach projektu „Sala doświadczeń świata” uruchomiono  
trzy stanowiska wirtualnej rzeczywistości. Z przygotowanych atrakcji można korzystać po 
założeniu specjalnych okularów VR. Stanowiska są wręcz oblegane przez młodzież.

Gościem widzów kina studyjnego PIKSEL w Mediatece 800-lecia była aktorka Maria 
Dębska grająca główną rolę w filmie pt. „Bo we mnie jest seks”.

Piotrkowska książnica przygotowała mnóstwo atrakcji z okazji ogólno-

polskiej akcji „Noc Bibliotek”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
„biblioteczne podchody”.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem, pol-
skim prozaikiem, poetą, dramaturgiem, wydawcą 
oraz laureatem Nagrody Literackiej „Nike”.

Dni Nauki z Politechniką Częstochowską wzbudzają ogromne zainteresowanie piotrkowian w każdym wieku. Aby obserwować efektowne doświadczenia i rozwiazywać techniczne łamigłówki, do Mediateki przycho-

dzą całe rodziny piotrkowian. Wiedza teoretyczna przełożona na praktyczne doświadczenia, nie tylko szybciej jest przyswajana, ale też pobudza naukową kreatywność, a to przecież główne motto Mediateki.
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Modernizacja dla przyszłości Piotrkowska 

Karta Mieszkańca 
powiększa ofertę zniżek

Po nauce czas na zabawę
Uroczyste ślubowanie 
w amfiteatrze miejskim

 Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi to nasze inwestycje w przy-
szłość. Dlatego rokrocznie z miejskiego budżetu mnóstwo pieniędzy dokładamy do 
utrzymania szkół i przedszkoli. Nie poprzestajemy również inwestować w bazę dy-
daktyczną. 

 PKM to program lojalnościowy stworzony z myślą o miesz-
kańcach, którzy płacą podatki w naszym mieście. Zatem z jednej 
strony jest formą podziękowania dla piotrkowian współtworzą-
cych miejski budżet, a z drugiej strony to element promocyjny 
zachęcający osoby spoza Piotrkowa do osiedlenia się na jego 
terenie. Zainteresowanie PKM ciągle rośnie. Do tej pory wyda-
liśmy blisko 5.100 kart. 

 Początek roku szkolnego to szczególny dzień dla dzieci, które 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Rokrocznie z tej 
okazji w amfiteatrze miejskim organizowany jest koncert „Pierw-

sza klasa”. Jest to okazja, aby zorganizować uroczyste ślubowanie 
pierwszoklasistów oraz dokonać wstępnego pasowania na ucznia.  
I w tym roku nie brakowało łez wzruszenia, tremy, ale przede wszyst-

kim wielkiej radości, że prawdziwa nauka wreszcie się zaczęła. 

 Na mapie Piotrkowa przybywają kolejne nowoczesne i bezpieczne place zabaw, a 
istniejące są rozbudowywane. Będą one służyć dobrej zabawie i rozwojowi fizyczne-
mu najmłodszych. 

 Aktualnie największymi zadaniami realizowa-

nymi w piotrkowskiej oświacie są termomodernizacje 
dwóch szkół: podstawowej „dwunastki” oraz II Li-
ceum Ogólnokształcącego. Oba przedsięwzięcia mają 
bardzo szeroki zakres i obejmują zarówno część we-

wnętrzną, jak i zewnętrzną placówek. 
– Można śmiało powiedzieć, że będą to zupełnie 

nowe budynki. Z dotychczasowych praktycznie zosta-

ną tylko mury, a wszystko pozostałe zostanie wymie-

nione – informuje wiceprezydent Andrzej Kacperek  
i wylicza. – Zaczęliśmy od fundamentów, poprzez 
wymianę wszelkich instalacji wraz z węzłem cieplnym 
oraz okien i drzwi, po prace przy pokryciu dacho-

wym. Wewnątrz roboty dotkną również klas, sanita-

riatów, podłóg. 
Prace przy II LO są już mocno zaawansowane, na-

tomiast w SP12 wystartowały w listopadzie. - Robimy 
to ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim 

 W 2022 roku nie zabrakło inwestycji w rozwój bazy rekreacyjnej dla najmłodszych. Place zabaw są bo-

gato wyposażone w urządzenia do zabawy. Ponadto nawierzchnie nowo wybudowanych obiektów pokryte są 
gumowymi matami, które zapewnią bezpieczeństwo bawiących się na nich dzieci. Przede wszystkim chronią 
przed skutkami ewentualnych upadków. 

z myślą o dobrych warunkach nauki dla uczniów oraz 
pracy nauczycieli i pracowników tych szkół – podsu-

mowuje Andrzej Kacperek.
Na czas prowadzonych prac uczniowie SP12 kon-

tynuują naukę w innych placówkach oświatowych 
z terenu miasta. Wszystkie szczegóły w tym zakre-

sie ustalone były pomiędzy rodzicami oraz dyrekcją 
SP12. Z kolei uczniowie II LO mają zajęcie w swojej 
placówce przy ul. Żeromskiego (z wyjątkiem czterech 
klas maturalnych, które uczą się w murach ZSP nr 6).

Obie inwestycje mają zakończyć się w połowie 
2023 roku. Miasto pozyskało na te zadania dofinanso-

wanie w kwocie niespełna 5 mln zł. Jednak ze wzglą-

du na zdecydowany wzrost kosztów wystąpiliśmy 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w Łodzi o dodatkowe środki. Łącznie dofinansowanie 
może wynieść ok. 8,5 mln zł. Choć niemałą pulę bę-

dziemy zmuszeni wyłożyć z budżetu miasta. 

Posiadacz PKM otrzymuje następujące zniżki: 
- do Muzeum - 40%
- do Ośrodka Sportu i Rekreacji - 25%
- do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 25%
- do Miejskiego Ośrodka Kultury – 10%

Ponadto posiadacz PKM mniej zapłaci za:
- bilety MZK, 
- abonament w Strefie Płatnego Parkowania, 
- bilety Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

Do programu dołączyły też podmioty prywatne. Mając kartę 
mieszkańca otrzymamy 15% rabatu na przejazdy hulajnogami 
firmy Blinkee.city oraz 10% zniżki na zabiegi w komorze hi-
perbarycznej w Gabinecie Hiperbarycznym Terapia Tlenowa  

przy ul. A. Próchnika.

PKM wydawana jest bezpłatnie na okres dwóch lat. Aby otrzymać 
dokument, należy złożyć wniosek w formie:

- papierowej (Urząd Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub korty OSiR 
w parku ks. J. Poniatowskiego - po wcześniejszym umówieniu  
tel. 510-473-713)

- elektronicznej przez portal piotrkow.pl, w tym przypadku,  
po złożeniu wniosku, należy umówić się po odbiór dokumentu  
w jednym z trzech miejsc: UM tel. 44 732 18 00; OSiR (Belzacka)  
tel. 44 732 70 86; Mediateka tel. 44 681 40 60.

   Prace przy „dwunastce” rozpoczęły się od ogrodzenia placu budowy, po czym wyburzono schody prowadzące do 
szkoły i zajęto się remontem klas i pozostałych pomieszczeń.

   W II LO gotowe są już dwie kondygnacje oraz węzeł cieplny. Po perturbacjach związanych z zejściem firmy z 
placu budowy, inwestycja jest kontynuowana przez nowo wybranego wykonawcę.

   Aktu pasowania na ucznia dokonał Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, 
Krzysztof Chojniak, którzy życzył wszystkim „pierwszakom” samych szóstek.

Na placu Litewskim wybudowaliśmy 
mini-linarium, które od pierwszych 
dni cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci. Bezpieczne przy-
rządy dostosowane zostały do różne-
go wieku dzieci.

„Szczekanica Central Park” przy ul. 
Rzecznej coraz bardziej się rozrasta. 
Plac wzbogacił się o: karuzelę, tabli-
ce edukacyjne, sprężynowy labirynt, 
„gumowy żółw”, trzy lampy solarne, 
ławkę oraz dwa stojaki na rowery.

Plac zabaw przy ul. Ściegiennego roz-
budowaliśmy o elementy linarium dla 
najmłodszych. Przyrządy ustawiono 
na bezpiecznej, kauczukowej podsta-
wie. Dzięki temu linarium chętniej od-
wiedzać będą mali sportowcy. 
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   Zmodernizowany terminal paliw przy ul. Przemysłowej oficjalne otwarto w grudniu. Spełnia on najwyższe światowe standardy pod względem bezpieczeństwa.

   Podczas jubileuszy „Złotych Godów” nie brakuje łez wzruszenia.

„Złote” jubileusze Piotrkowian

Ogromna inwestycja LOTOS Terminale

Targowisko przy Targowej dobrze służy mieszkańcom

Pomagamy Ukraińcom

„Nowa Elewacja” rozstrzygnięta
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Zgłoszenia ws. jubileuszy: tel. (44) 732-77-08. e-mail: usc@piotrkow.pl

 Warunkiem rozpoczęcia procedury nadania 
odznaczeń jest zgłoszenie przez jubilatów woli ich 
otrzymania do Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenie 
przyznania Medalu składa się nie wcześniej niż w roku 
kalendarzowym, w którym osoby proponowane do 
odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę ślubu.

- Małżonkowie otrzymują listem poleconym for-

Co należy zrobić, aby otrzymać odznaczenie?

 - Wraz ze zmianami, zadbaliśmy o poprawę 
warunków zgodnie z oczekiwaniami handlujących, 
jak wykonanie nowej nawierzchni oraz wyznaczenie 
miejsc do handlowania. To pierwszy krok w kontekście 
inwestowanie w to miejsce. W zależności od możliwo-

ści finansowych będziemy chcieli rozbudowywać tutaj 
infrastrukturę, o takie elementy, które wcześniej będą 
zaakceptowane i uzgodnione z kupcami handlującymi 
na tym targowisku – mówi prezydent Krzysztof Choj-
niak.

Przypominamy, że po reorganizacji handlować 
można wyłącznie na terenie przed blokiem spółdzielni 
„Karusia” oraz na terenie obok Centrum Kształcenia 
Zawodowego, u zbiegu z ul. Piastowską. W pozosta-

łych miejscach mieszkańcy mają swobodę dojazdu  

mularz zgłoszenia, który należy wypełnić, podpisać  
i złożyć do piotrkowskiego USC. Dalej procedurę pro-

wadzą urzędnicy Wojewody Łódzkiego i Prezydenta 
RP – wyjaśnia Małgorzata Lachowicz - Skrzyńska, kie-

rownik piotrkowskiego USC
Jubilaci, którym nadane zostaną odznaczenia, będą 

zaproszeni do USC, aby podczas uroczystego spotkania 
przyjąć Medale z rąk Prezydenta Miasta Piotrkowa Try-

bunalskiego. 

i przejścia udrożnionymi ulicami i chodnikami.
- Teraz zakupy są dużo wygodniejsze, ponieważ 

podjeżdżam samochodem pod samą „halę”, robię 
zakupy i odjeżdżam. Wszystko trwa moment – chwali 
aktualny układ pani Karolina. Z kolei, jedna z miesz-
kanek pobliskiego bloku dodaje, że obecnie jest dużo 
spokojniej oraz czyściej niż to było przed zmianami. 
– No i karetka czy straż dojadą bez większych proble-

mów – podsumowuje.
- Początkowo byliśmy bardzo zaniepokojeni pro-

ponowanymi zmianami. Myślę też, że duży wpływ na 
ten niepokój miały plotki rozsiewane przez niektóre 
osoby. Dziś już jestem pewna, że zależało im na robie-

niu zamieszania, a nie udzieleniu nam przwdziwych 
informacji – mówi jedna z handlujących. 

 Mieszkańcy naszego miasta oraz władze samorządowe aktyw-

nie włączyły się w pomoc uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia  
w naszym mieście. W naszym mieście utworzono cztery punkty zbiórki 
oraz punkt informacyjny dla uchodźców. Magistrat uruchomił stanowiska 
wydawania PESELi, dodatków mieszkaniowych oraz miejsca noclegowe  
w bursie szkolnej przy ul. Broniewskiego. 

W listopadzie podjęliśmy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy na-

szemu miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie polegającej na zakupie  
i przekazaniu sprzętu do wytwarzania i magazynowania energii. 

– ZZ dużą rozwagą podchodzimy do wydawania środków na ten cel  
z budżetu miasta, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak duża pomoc 
rządu udzielana jest uchodźcom, a przecież to są nasze publiczne pienią-

dze - komentuje prezydent Krzysztof Chojniak. 

 W czerwcu nagrodzono właścicieli najładniej odnowionych budyn-

ków w 2021 roku. Zwyciężyła kamienica Państwa Dębnych (zdj. po-

wyżej), położona przy placu Kościuszki 7. 

 Inwestycja objęła roz-
budowę terminalu, w efek-

cie którego pojemność ma-

gazynowania paliw oraz jego 
zdolność przeładunkowa 
zwiększyła się trzykrotnie.

Powstał tutaj nowocze-

sny terminal paliw płynnych, 
instalacja do przeładun-

ku i magazynowania LPG,  
a także instalacja dozowa-

nia dodatków uszlachetnia-

jących do benzyn i olejów 
napędowych oraz instalacja 
dozowania biokomponen-

tów do olejów napędowych. 
Zaopatrzenie bazy w paliwa 
odbywać się będzie koleją,  
a jego dalsza dystrybucja au-

tocysternami. 

 Za nami 14 edycji konkursu NOWA ELEWACJA. Zgłoszono do nich 
łącznie 64 kamienice. Nagrodziliśmy 48 z nich, a 16 wyróżniliśmy. Łączna 
pula wypłaconych nagród wyniosła 718 tys. zł.  

 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym. Me-
dal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę dla małżonków, którzy 
przeżyli w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. 

 Mijają dwa lata od czasu reorganizacji miejskiego targowiska znajdującego się przy ul. 
Targowej. Dziś ciężko spotkać przeciwników tego rozwiązania zarówno ze strony kup-
ców, jak i klientów oraz mieszkańców okolicznych bloków. Nadal można tutaj zakupić 
produkty z różnych asortymentów (w szczególności art. spożywcze i płody rolne).  

 Firma LOTOS zakończyła rozbudowę i modernizację terminala paliw przy ul. Prze-
mysłowej. Inwestycja kosztowała około 100 milionów złotych. 

 24 lutego 2022 r. na stale wpisał się w karty historii świa-
ta. Tego dnia Rosja zaatakowała Ukrainę i do dziś na terenie 
naszego wschodniego sąsiada toczą się działania wojenne. 
Wraz z wybuchem wojny wielu Ukraińców uciekało za gra-
nicę, w tym przede wszystkim do Polski. Również i piotrko-
wianie włączyli się w pomoc. 

PIOTRKÓW LIDEREM MOF
 Piotrków Trybunalski  został  l iderem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 

obejmującego 25 gmin z 4 powiatów, który będzie miał  uprzywilejowaną pozycję  
w walce o pieniądze uni jne w trybie pozakonkursowym. Do wzięcia jest  aż 193 mln 
z ł  na m.in .  rozwój transportu publ icznego,  zwiększenie efektywności  energetycznej , 
poprawę stanu środowiska,  wsparcie rozwoju kształcenia oraz rozwoju kultury,  tury -
styki  i  rekreacji .   
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   Spacery cieszą się bardzo dużą popularnością, szczególnie te na wieżę ciśnień lub w podziemia starówki.

   W 2022 roku OSiR zakończył sezon marszem nordic walking zorganizowanym w pobliżu Zalewu Sulejowskiego.

   Właściciele zagubionych rzeczy mogą odneleźć tu swoją własność.

   Rokrocznie bardzo wiele różnych środowisk włącza się w kwestowanie.  
      Nie brakuje oczywiście młodzieży, która chętnie włącza się w kwesty.
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 Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji jest nie mniej 
ciekawa i obejmuje z oczywistych względów animo-

wanie różnego rodzaju aktywności fizycznej piotrko-

wian. Oferta skierowana jest dla mieszkańców na-

szego miasta od wieku przedszkolnego aż do imprez 
dla seniorów. Rokrocznie nie brakuje różnego rodza-

 Konkurs Nowa Elewacja, o którym piszemy na po-

przedniej stronie, ma zachęcać i inspirować właścicieli 
nieruchomości do remontów fasad budynków położonych 
w ścisłym centrum. Na przestrzeni 14 lat aż 64 właścicieli 
prywatnych kamienic skorzystało z tej oferty, a 48 z nich 
zostało nagrodzonych. Łączna pula dotychczas wypłaco-

nych nagród w konkursie wynosi 718 tys. zł. 
Mimo to nadal nie brakuje prywatnych budynków, 

które szpecą wizerunek Piotrkowa. Wielu mieszkańców 

 Miasto wielokrotnie apelowało do właścicieli, zarówno tych jak i wielu innych, prywatnych budynków, o ich 
wyremontowanie. Zwracało się także do Inspektora Nadzoru Budowlanego i innych służb o podjęcie działań. Niestety  
w obecnym stanie prawnym niemożliwe jest zmuszenie właściciela prywatnej nieruchomości (zwłaszcza przez samo-

rząd) do podjęcia działań remontowych. 

 Zgubiłeś coś i nie wiesz, gdzie szukać? Spróbuj odnaleźć zgubę 
w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Urzędzie Miasta 
przy ul. Szkolnej 28.

Zadzwoń pod nr tel. 44 732 36 64 i sprawdź czy czasem 
nie ma tu Twojej zguby. W rozmowie należy podać cechy cha-

rakterystyczne przedmiotu, określić miejsce i czas zagubienia,  
a w przypadku pieniędzy wskazać kwotę i nominały banknotów. 

ju rozgrywek, turniejów czy festynów plenerowych  
z ulubionymi wśród najmłodszych „sportowców” 
dmuchańcami. Przedsięwzięciami, które zawsze cieszą 
się dużą frekwencją są także rajdy rowerowe, marsze 
nordic walking i - jeśli pozwala na to pogoda - imprezy 
na lodowisku. 

 Piotrkowskie lodowisko co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Nie inaczej jest i tej zimy. Wszyscy fani jazdy na łyżwach mogą korzystać 
z uroków ślizgawki od pierwszych dni grudnia. Wszyscy Ci, którzy nie po-

siadają własnego sprzętu mogą skorzystać z wypożyczalni. Jazdę na lodzie 
umila płynąca z głośników muzyka.

Ceny biletów są zróżnicowane i zaczynają się od 2,5 zł. Są też bilety 
rodzinne, a dla posiadaczy Piotrkowskiej Karty Mieszkańca (PKM) zniżki  
w wysokości 25%. Lodowisko czynne jest siedem dni w tygodniu w godzi-
nach 9:00-21:00. 

 - Dziękuję wszystkim ofiarodawcom biorącym udział w tegorocz-
nej kweście, którzy wsparli naszą zbiórkę. Słowa uznania kieruję też  
dla wolontariuszy stojących z puszkami przy bramach – mówił podczas 
podsumowania Waldemar Domarańczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

 Rok 2022 tradycyjnie był bardzo aktywny w sferze turystycznej. Centrum Informacji Tu-
rystycznej zorganizowało 30 bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Uzupełnieniem miejskiej oferty turystycznej są wydarzenia organi-
zowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

 32.179,36 zł zebrano podczas tegorocznej kwesty na rzecz 
ratowania zabytkowych nagrobków piotrkowskich nekro-
polii. To już 35 lat kwestowania.  

 Jak tylko zaczęło funkcjonować to nie narzeka na brak fre-
kwencji. Lodowisko, bo o nim mowa, z początkiem grudnia roz-
poczęło swój szesnasty sezon.  

 Turyści oraz mieszkańcy miasta mogli zwiedzić 
najciekawsze miejsca Piotrkowa Trybunalskiego, za-

poznać się z historią piotrkowskich świątyń oraz do-

wiedzieć się jak wyglądało życie kulturalne dawnego 
Piotrkowa. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Piotrkowa Trybunalskiego i Towarzystwem Turystycz-
no-Krajoznawczym odwiedzono m.in. piotrkowskie 
cmentarze, wieżę ciśnień, podziemia starówki, a także 
przybliżono ciekawostki związane z trybunalskim gro-

dem. W spacerach uczestniczyło ponad 1500 osób. 

- Oprócz spacerów, wspólnie z innymi instytucjami, 
zorganizowaliśmy kilkanaście wydarzeń kulturalnych, 
jak zwiedzanie muzeum czy planetarium, odbyły się 
warsztaty wyrobu marcepanu. Współpraca z PTTK  
w Piotrkowie Trybunalskim przyniosła 4 rajdy tury-

styczne, w których udział wzięło ponad 300 osób. 
Dzięki piotrkowskim szkołom oraz Mediatece 800-
lecia zorganizowano również kilka tematycznych gier 
miejskich, które przybliżyły uczniom historię naszego 
miasta – wylicza Błażej Cecota, kierownik CIT. 

CIT i OSiR bardzo popularne wśród piotrkowian

CIT

OSiR

Lodowisko zaprasza do zabawy

Rekordowa kwesta na zabytki 

Znajdź zgubę w Biurze Rzeczy Znalezionych Patowa sytuacja w sprawie szpetnych ruin

Budowa mieszkań

zwraca uwagą chociażby na „Willę Wanda”, która 
dawniej była własnością Agencji Mienia Wojskowego,  
a od pewnego czasu jest w rękach osoby prywatnej. 
Samorząd nie miał i nie ma wpływu na tę nierucho-

mość. Podobnie, jak na wiele innych prywatnych bu-

dynków np. po dawnej „Europie” czy kamienicy przy 
Wojska Polskiego 23 lub znajdującej się u zbiegu Sta-

rowarszawskiej i Pereca. 

   Budynek „Europy”.    Willa „Wanda”.    Kamienica przy ul. W. Polskiego 23.
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 Pionowo:
1. „... przez wieki” J.K. Rowling

3. Ukochana Marka Winicjusza

4. Królowa kryminałów

6. „Dobrze widzi się tylko ...”

7. Z Bogdańca

9. Słomiany w „Weselu” Stanisława 

Wyspiańskiego

12. Bohater „Zbrodni i kary”

14. „Percy Jackson i ... olimpijscy”

15. „Lato w ...” Katarzyny Michalak

19. „Kubuś ... i jego pan” Denisa Dide-

rota

21. Ekranowa Izabela Łęcka

28. „Jeśli nie chcesz mojej zguby, ... daj 

mi luby”

30. Nazwisko autora krymina-

łów, kojarzące się z zimą

31. Reżyser filmowej adaptacji 

„Władcy pierścieni”

32. „Hej! Gerwazy! Daj ..., 

niechaj strącę tę makówkę”

34. Choroba Emilii Korczyńskiej 

(Nad Niemnem)

35. Podróżował tam i z powro-

tem

36. Inaczej literatura piękna

38. Osiołek z depresją

43. Inna nazwa Diuny

46. „... piękna” Umberto Eco

Poziomo:
2. Sadełko

5. Bracia bajkopisarze

8. Billewiczówna w Trylogii

10. Lew, którego spotkało rodzeństwo 

Pevensie

11. Ukochana Geralta z Rivii

13. Pozornie chemiczny tytuł powieści

14. Imię żony Słonia Trąbalskiego

16. Profesor przyprawiający pupę Józio-

wi (Ferdydurke)

17. Najsłynniejsze romansidło Nicholasa 

Sparksa

18. Z pokładu Idy

20. Najlepszy przyjaciel Nel Rawlison

22. Imię pani Dulskiej

23. Imię Podręcznej

24. Ojciec Pinokia

25. Adam, który napisał „Odwyk”

26. Miejsce akcji Hobbita

27. Ordynat z powieści „Trędowata” 

Heleny Mniszkówny

29. „... w szkarłacie” Doyle’a

33. Ulica, przy której mieściła się Aka-

demia Pana Kleksa

36. Wiek kobiety ok. 30-40 lat (od 

nazwiska pisarza)

37. „... złośnicy” W. Szekspira

38. Szalony... z „Alicji w krainie czarów”

39. Imię ukochanej córki Jana Kocha-

nowskiego

40. „... i żebrak” Marka Twaina

41. Z pieca spadło

42. Laureatka literackiej Nagrody Nobla 

za 2018 rok

44. Nazwisko Pana Tadeusza

45. W kącie stała

47. Sierotka z baśni Marii Konopnickiej

48. Imię Bohuna (Ogniem i mieczem)
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Imię i nazwisko:

Adres: Telefon / e-mail:

 nr 19 KRZYŻÓWKA z nagrodami !
Uwaga: Zmiana numerów kont Urzędu Miasta!

 Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się numery rachunków ban-
kowych piotrkowskiego magistratu. Obsługę bankową Urzędu 
Miasta oraz jednostek podległych będzie prowadził Santander 
Bank Polska S.A. Oznacza to, że z początkiem nowego roku 
wszelkie opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na 
nowe numery kont! Więcej informacji na stronie 4.  


