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Szanowni Państwo,
Drodzy Piotrkowianie
olejnych dwanaście miesięcy
intensywnej pracy na rzecz
Piotrkowa Trybunalskiego za nami.
Jak wiele zmieniło się w naszym
mieście w ciągu minionego roku
najlepiej ocenicie Państwo sami.
Już tradycyjnie, pod koniec roku,
oddaję w Państwa ręce gazetę samorządową „Nasz Piotrków”. Na
kilkunastu stronach przeczytacie
o najważniejszych wydarzeniach
ostatnich miesięcy. Będzie ona dla
Państwa także znakomitym przewodnikiem w spacerze po wyremontowanym i odnowionym mieście.
Wsłuchując się w Państwa głosy
zwiększyliśmy objętość tegorocznego wydania. W najnowszym numerze odnoszę się do priorytetów,
którymi kieruję się od początku pełnienia służby publicznej.
Pierwszym istotnym elementem
jest modernizacja całej infrastruktury poprzez kompleksowe remonty
dróg, budowę kanalizacji, budowę
nowoczesnej oczyszczalni ścieków
oraz wymianę sieci ciepłowniczych.
Mając ten solidny fundament możemy zatroszczyć się o kolejne inwestycje: budowę obiektów sportowych i placów zabaw, remonty
placówek oświatowych, a także odnawianie zabytkowych kamienic.
Jeżeli dodamy do tego ulgi podatkowe, przygotowanie atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych, efektywne wykorzystywanie pieniędzy zewnętrznych oraz sprawną obsługę
klientów urzędu, to Piotrków, w ciągu ostatnich lat, plasuje się w ścisłej
czołówce miast przyjaznych miesz-
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kańcom i inwestorom. Konsekwentna realizacja wymienionych działań
jest receptą na sukces Piotrkowa.
W tym numerze gazety „przechadzamy” się po naszym mieście.
Spacer rozpoczynamy od przeglądu
wyremontowanych dróg, którymi
docieramy w okolice odnowionych
kamienic. Na zakończenie zwracamy uwagę na prywatne inwestycje,
których w minionym roku było wiele. Dlaczego akurat taka kolejność
spaceru? Odpowiedź jest prosta.
Miasto poprzez inwestycje zmienia
swój wizerunek, a to wpływa na
zwiększenie jego atrakcyjności.

Szanowni Państwo,

wszyscy znamy popularne powiedzenie „Kto stoi w miejscu, ten
się cofa”. Realizując tę ważną maksymę robimy wszystko, aby Piotrków nieustannie szedł naprzód.
Nasz wysiłek, konsekwencja i determinacja sprawiają, że nie boimy
się patrzeć w przyszłość. Planujemy
kolejne inwestycje, remonty i modernizacje. Przygotowujemy się do
przyszłej perspektywy inansowej
Unii Europejskiej, aby móc pozyskać
jak najwięcej środków zewnętrznych. Przypomnę, że do tej pory z
unijnego budżetu wywalczyliśmy
blisko 300 mln złotych! A wartość
zrealizowanych - w oparciu o te pieniądze - projektów to 474 mln zł.
Jestem przekonany, że to jeszcze
nie koniec.
W planach mamy kolejny etap
przebudowy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. GrotaRoweckiego do ul. Słowackiego).

w numerze
między innymi:

Przybywa mieszkań

s. 2

Modernizujemy...

s. 2

Starówka kwitnie...

s. 3

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak
Niebawem zupełnie nowy wygląd
zyska ulica Starowarszawska. Zmienimy wygląd Ośrodka Działań Artystycznych przy ul. Sieradzkiej oraz
kompleksu zabytkowych budynków
I Liceum im. Bolesława Chrobrego. W maju do użytku oddana zostanie oczyszczalnia ścieków, która
będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.
W najbliższych miesiącach ruszy
budowa nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Belzackiej. Kończymy przygotowanie
dokumentacji technicznej na ulicę
Rolniczą. Chcemy pozyskać pieniądze z programów ministerialnych,
aby przynajmniej część prac wykonać już w 2014 roku. Rozpoczniemy również przygotowania do
przebudowy ronda Sulejowskiego.
Chcemy sporządzić kompleksową
dokumentację, aby móc w przyszłości walczyć o pieniądze na to przed-

sięwzięcie. Kontynuować będziemy
termomodernizacje w piotrkowskich
placówkach oświatowych.
Wymienione przeze mnie inwestycje to tylko część z wielu prac,
które wykonamy w 2014 roku. Na
ten cel planujemy wydać blisko 150
mln złotych. Efekty tych działań zobaczycie Państwo na piotrkowskich
ulicach.

Bezpieczna droga...

s. 4-5

Drodzy Piotrkowianie,

gród trybunalski rozwija się
dzięki naszej wspólnej pracy. Jestem otwarty na wszystkie sugestie i podpowiedzi. Chcę, abyśmy
wspólnie dbali o Piotrków Trybunalski, bo to nasza mała Ojczyzna
- nasz wspólny dom.

Architektoniczne perełki...
s. 6-7

Zainwestowali w Piotrków...
s. 8-9

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
Życzymy Państwu niepowtarzalnych świątecznych chwil
spędzonych w rodzinnej i serdecznej atmosferze.
Zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń.
Niech ten szczególny okres będzie czasem odpoczynku
i wytchnienia od ciężarów codzienności,
a nadchodzący 2014 rok
przyniesie wiele sukcesów i satysfakcji.
Marian Błaszczyński

Krzysztof Chojniak

Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego

W trakcie i na Trakcie

s. 10

Piotrków mistrzami stoi s. 11
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Inwestujemy

w Przyszłość Piotrkowa

Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia to priorytet piotrkowskiego samorządu, dlatego rokrocznie na inwestycje w młodych ludzi
przeznaczamy miliony złotych. Tak było również w tym roku.
– Poprawa komfortu nauki dzieci
i pracy nauczycieli to dla nas priorytet - podkreśla Radosław Kaczmarek, Kierownik Referatu Edukacji.
- Wiemy, że takie inwestycje to dobry kierunek, który z pewnością w
przyszłości zaowocuje.
Potwierdzeniem tych słów są
kwoty wydawane przez miasto na
piotrkowskie placówki oświatowe.
Blisko 4,5 mln zł - tyle piotrkowski magistrat wydał w 2013 roku
na termomodernizacje, wymiany
dachów, remonty klas, sal gimnastycznych, szatni i wielu innych
mniejszych inwestycji w piotrkowskich szkołach.
- Budujemy także place zabaw
– zaznacza Radosław Kaczmarek. W tym roku powstały trzy kolejne:
przy Szkołach Podstawowych Nr 10
i Nr 11 oraz przy ulicy Poprzecznej,
pomiędzy Przedszkolem Nr 7 a Powiatowym Urzędem Pracy – wylicza
kierownik.
Miasto, oprócz środków własnych inwestowanych w szkoły,
pozyskuje także pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
z rządowego programu „Radosna
Szkoła”.

76 rodzin znajdzie mieszkania w nowych blokach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Pierwszy powstaje przy ulicy Zamurowej, a kolejne dwa staną przy ulicy Wojska Polskiego.

Blok komunalny powstaje przy ulicy Zamurowej

W SP13 wymieniono okna i ocieplono ściany

Rozwój Podzamcza i Starego
Miasta, poprzez odrestaurowywanie
kamienic i modernizację ulic, to nie
jedyne działania, jakie podejmuje
samorząd w celu ożywiania tej części miasta. To również tworzenie nowych mieszkań. Tym razem gmina
buduje od podstaw blok komunalny
przy ulicy Zamurowej. Swoje wła-

sne „M”, znajdzie w nim 16 rodzin.
Lokatorzy powinni wprowadzić się
pod koniec 2014 roku.
To nie jedyne dobre wiadomości. Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę dwóch
bloków na sześćdziesiąt mieszkań
przy ulicy Wojska Polskiego 133.

Maszyna zastąpiła kolejki

Nowy plac zabaw przy ul. Poprzecznej

Modernizujemy, aby było taniej

Na 80 procent szacuje się zaawansowanie prac przy modernizacji
oczyszczalni ścieków. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu
obiektów w Polsce.

Inwestycja ta nie jest realizowana w centrum miasta i nie jest
zbyt widoczna, ale ma dla nas
kluczowe znaczenie. O co chodzi? O modernizację oczyszczalni
ścieków przy ulicy Podole.
Roboty przebiegają w ekspresowym tempie. Zaawansowanie
prac szacowane jest na 80 procent. Jak zapowiadają przedstawiciele wykonawcy jeżeli nic nie-

Przybywa mieszkań

przewidzianego się nie wydarzy,
to roboty zakończą się w maju.
Co modernizacja daje Piotrkowianom? – To nie tylko zdrowa i
czysta woda w naszych kranach
- wyjaśnia Adam Karzewnik, Wiceprezydent Miasta. Inwestycja
musiała być wykonana. - Gdybyśmy nie podjęli się tego wysiłku
płacilibyśmy wielomilionowe kary
za przekraczanie norm wapnia i

fosforu w ściekach – zaznacza
wiceprezydent i dodaje, że odbiłoby się to na ich cenie, która
mogłaby wówczas wynieść nawet 60 zł za metr sześcienny. Myśląc o budżetach domowych
piotrkowian, aby wydatki były
niższe, konieczne było podjęcie
się tego zadania – podsumowuje
wiceprezydent.

Ogrom inwestycji prowadzonej przy ul. Podole widać dopiero z „lotu ptaka”

Urząd Miasta, jako jeden z pierwszych w Polsce, uruchomił kasę
automatyczną, która umożliwia uiszczanie opłat 24 godziny na dobę
przez cały tydzień. Jest to ważne szczególnie dla osób, które z różnych
względów nie mogą udać się do magistratu w godzinach jego urzędowania. We wpłatomacie można uregulować każdy rodzaj opłaty,
łącznie z tymi za wywóz śmieci. – Jest to duże udogodnienie – cieszy
się pan Jacek. – Szczególnie gdy przychodzi termin zapłaty za odbiór
odpadów. Nie muszę wtedy stać w długich kolejkach i sprawę załatwiam błyskawicznie – podkreśla.
Wpłatomat to nie jedyna nowość. Od tego roku w kasach Urzędu
Miasta opłaty można uiszczać także kartami płatniczymi.

Pod Kwadratem legalnie
Można już legalnie handlować pod „Kwadratem”. Magistrat wytyczył 7 miejsc do handlu, wydzierżawił je, a kupcy od kilku miesięcy
prowadzą tam sprzedaż.
Problem kupców spod „Kwadratu” pojawił się pod koniec 2011
roku, kiedy w życie weszły przepisy zabraniające handlu w miejscach
do tego nie oznaczonych. Po wielu debatach i konsultacjach ustalono, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie wydzielenie miejsc do
handlu na działce gminnej znajdującej się po południowej stronie
„Kwadratu” i oddanie ich w dzierżawę. Do kupców traiło 7 działek,
gdzie teraz można legalnie prowadzić działalność handlową.

Portal miejski bije rekordy
Oicjalny portal miejski www.piotrkow.pl jest najpopularniejszym serwisem internetowym o Piotrkowie.
Ponad tysiąc napisanych informacji i ponad półtora miliona odsłon – tegoroczne statystyki portalu miejskiego robią wrażenie. –
Pamiętajmy, że portal miejski, nie pisze o sprawach obyczajowych,
kryminalnych czy wypadkach drogowych, dlatego nie może być
porównywany z portalami komercyjnymi - zaznacza Jarosław Bąkowicz, kierownik Biura Prasowego. - Gdy jednak porównamy nasze wyniki z innymi portalami miejskimi to okazuje się, że jesteśmy
w krajowej czołówce – podkreśla. Strona internetowa to nie tylko
informacje, ale również możliwość obejrzenia Telewizji Piotrków
oraz relacji wideo z miejskich imprez i wydarzeń.
Portal www.piotrkow.pl jest źródłem informacji nie tylko dla
piotrkowian, turystów i przedsiębiorców. - Wiele lokalnych redakcji czerpie informacje z portalu dzięki czemu docieramy z informacją do szerszej grupy odbiorców – podkreśla Bąkowicz.
Chcesz poznać rzetelne i aktualne wiadomości o mieście?
Czytaj na www.piotrkow.pl.
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Starówka
kwitnie
kwitnie Piotrków Trybunalski!
Biesiada Trybunalska, Festiwal Kapel Podwórkowych, Jarmark Trybunalski, Dni Miasta, Kamienica na...podwórzu,
EkoFestyn, PiotrkOFF Art Festiwal, Fly Fest to tylko niewielka część ze wszystkich imprez, jakie w minionym roku zorganizowano w naszym mieście.
Przez ostatnich 12 miesięcy w naszym mieście odbyło się wiele wydarzeń
kulturalnych. Każdy, w bogatej ofercie, znalazł coś dla siebie. Mogliśmy posłuchać Urszuli, bawić się przy dźwiękach miejskiego folkloru, zobaczyć samochody elektryczne oraz wsłuchać się w dźwięki muzyki alternatywnej.
Bezapelacyjnie centrum kulturalnym Piotrkowa stała się Starówka, a w
szczególności Rynek Trybunalski. To właśnie tutaj odbyła się większość największych imprez. To również miejsce relaksu i odpoczynku wielu Piotrkowian.
– Od czasu zmiany oblicza Starego Miasta bardzo lubię tutaj przychodzić –
zaznacza pani Łucja, która Rynek Trybunalski odwiedza, aby spędzić czas w
jednym z ogródków gastronomicznych. – Szczególnie często zaglądam tutaj
w wakacje, aby w nastrojowym klimacie wsłuchiwać się w muzykę płynącą ze
sceny, jaką tworzy obrys ratusza - podkreśla.

Biesiada Trybunalska po raz drugi przyciągnęła tłumy

Jerzy Zelnik recytował Jana Pawła II

Koncert „Kamienica na…” oczarował Piotrkowian
Występy kapel podwórkowych

Gwiazdą Dni Miasta 2013 była Urszula

Ogródki gastronomiczne wpisały się w wizerunek Starówki

Gry i zabawy to stały punkt imprez organizowanych na Rynku

Chwała bohaterom
Piotrków Trybunalski pamięta o bohaterach
walczących o wolność Polski. Szczególną okazją
do ich uczczenia były obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Piotrków Trybunalski pamięta o bohaterach walczących o wolność
Polski. W tym roku szczególną okazją do uczczenia pamięci o nich były
obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Tę wyjątkową
rocznicę obchodziliśmy również w Piotrkowie, chociażby poprzez wspólne śpiewanie pieśni powstańczych na Rynku Trybunalskim. W podobny
sposób świętowaliśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Po raz
czwarty, w wigilię 11 listopada, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne na Zamku
Królewskim.
Nie zapominamy także o innych rocznicach i bohaterach wolnej i
niepodległej Rzeczypospolitej. W mijającym roku, w szczególny sposób,
uczciliśmy majora Adama Trybusa - w II Liceum Ogólnokształcącym wmurowano tablicę poświęconą „cichociemnemu”, a jednemu z rond, u zbiegu ulic Żeromskiego - Krakowskie Przedmieście – Śląska – Przedborska,
nadano imię bohatera AK.
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ul. Przemysłowa

Bezpieczna
To był rekordowy rok pod względem inwestycji w piotrkowskie drogi. Na ulice
wylano blisko 90 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu, co daje łącznie 12 kilometrów wyremontowanych jezdni. Jest to trzykrotna długość ulicy Słowackiego (od pl.
Kościuszki do trasy A1).
W minionym roku oblicze zmieniły między innymi…

Al. Armii Krajowej / Al. J. Piłsudskiego

ul. Kostromska

ul. Dmowskiego

ul. Toruńska

ul. Hutnicza

ul. Marynarska

ul. Michałowska

ul. Poprzeczna

ul. Szkolna

ul. Wierzejska

ul. Wojska Polskiego
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DROGA
do domu

ul. Bosmańska

ul. Częstochowska

ul. Daniłowskiego

2012

9 km

zmodernizowanych dróg i ulic

2013

12 km

ul. Jerozolimska

ul. Kościelna

Al. Sikorskiego

ul. Sygietyńskiego

ul. Wronia

ul. Wysoka
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Architektoniczne perełki Piotrkowa
Osiemsetletniej historii Piotrkowa Trybunalskiego zawdzięczamy
wiele, w tym niektóre zabytkowe kamienice. Dziś możemy podziwiać
ich piękno, detale wykonania oraz ozdobne elewacje. Jeszcze niedawno nie było to możliwe, gdyż wiele z nich było zaniedbanych.
Systematyczna praca zapoczątkowana realizacją projektu Trakt Wielu Kultur spowodowała, że piotrkowskie Stare Miasto odzyskało swój
urok. Równolegle rozpoczęto remonty miejskich kamienic. W ślad za
działaniami miasta ruszyli właściciele prywatnych nieruchomości. Kamienicznicy modernizując swoje budynki poprawiają wizerunek miasta.
Nie wszyscy wiedzą, że taką inwestycję mogą zgłaszać do konkursu
„Nowa elewacja”, w którym łącznie pula nagród stanowi 75 tys. zł. Organizowany, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Chojniaka, plebiscyt na
najładniej odnowioną kamienicę cieszy się popularnością.

Kamienica ul. Wojska Polskiego 20

Kamienica ul. Wojska Polskiego 5

Kamienica ul. Rycerska 9

Kamienica ul. Grodzka 5

Kamienica Al. 3 Maja 36/38
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w nowych szatach
Pałac Rudowskich

Kamienica ul. Wojska Polskiego 63

Kamienica plac Czarnieckiego 5

Kamienica ul. Wojska Polskiego 77
Kamienica plac Niepodległości 4

Kamienica ul. Narutowicza 39

Kamienica plac Czarnieckiego 2
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Zainwestowali w Piotrków…
Piotrkowscy przedsiębiorcy opowiadają o tym, co skłoniło ich do zainwestowania w naszym mieście.

Inwestowanie publicznych pieniędzy w drogi, infrastrukturę podziemną, budowę mieszkań, szkoły, modernizacje kamienic oraz poprawę bazy sportowej znacząco wpływa na rozwój miasta. Tak szeroki zakres inwestycji realizowanych przez

Dariusz Pytlewski
- dyrektor handlowy Haering Polska
„Piotrków Trybunalski ze względu na lokalizację w
centrum kraju, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Rozwój spółki Haering Polska nie byłby możliwy
bez otwartości i aprobaty ze strony władz miasta.
Wsparcie Urzędu Miasta przyczynia się do szybkiego
tempa rozwoju inwestycji, w zakresie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń
związanych z kolejnymi etapami rozwoju naszej spółki. Budowa hali produkcyjnej, centrum kształcenia zawodowego oraz kantyny, nie mogłaby rozpocząć się bez przychylnego
nastawienia Prezydenta Miasta.
Ciągły rozwój Piotrkowa Trybunalskiego jest widoczny w wielu dziedzinach. Począwszy od powstania nowych osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, bazy hotelowej,
obiektów rekreacyjnych, a skończywszy na systematycznej poprawie istniejącej infrastruktury. Dodatkowym atutem jest rozwój piotrkowskiego lotniska, dzięki któremu potencjalni
inwestorzy mogą szybko dotrzeć do naszego miasta.
Wszystkie te elementy zachęcają przedsiębiorców do zainteresowania się ofertą proponowaną przez Piotrków Trybunalski”.

Magdalena Mistrzak
- dyrektor irmy GULJANA

samorząd spowodował, że Piotrków stał się również atrakcyjny dla przedsiębiorców.
Spacerując ulicami naszego miasta, praktycznie w każdej jego części, napotkamy na
prywatne inwestycje. Oto jak przedsiębiorcy oceniają klimat inwestycyjny miasta…

Firma „HAERING”

Restauracja & SPA „GULJANA”

„Piotrków jest miastem które zachęca swym położeniem do inwestycji. Ma dobre połączenie komunikacyjne z takimi miastami jak Łódź, Warszawa czy
Częstochowa, więc może być alternatywą dla klientów
z tych miast.
Współpraca z Urzędem Miasta na każdym etapie
inwestycji układa się bardzo dobrze. Spotkaliśmy wielu
życzliwych ludzi, którzy w każdej chwili służyli poradą.
Magistrat chętnie wspiera pomysły i przedsięwzięcia,
a pracownicy zawsze pomagają w rozwiązywaniu problemów na rożnych etapach inwestycji”.

Andrzej Lasek - właściciel
powstającej kamienicy „Podzamcze”
„Piotrków Trybunalski jest moim rodzinnym miastem. Tu się urodziłem i po studiach rozpocząłem
pierwszą pracę. W latach 90-tych, gdy zaistniały sprzyjające warunki do tworzenia irm prywatnych, założyłem Przedsiębiorstwo Budowlane „ALGOS” i już 20 lat
prowadzę działalność gospodarczą.
W ostatnich latach Urząd Miasta w miarę swoich
możliwości pomaga przebrnąć przez ogromny gąszcz
przepisów, nakazów, zaleceń i ustaw obowiązujących
w naszym kraju. Do tego należy dodać mnóstwo inwestycji, którymi władze zachęcają prywatnych przedsiębiorców do lokowania kapitały w Piotrkowie Trybunalskim”.

Kamienica „Podzamcze”
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Marek Pietrzak
- właściciel spółki Hempis
„Jesteśmy Piotrkowianami i uważamy, że tu powinniśmy inwestować, odprowadzać podatki i dawać
zatrudnienie, bo tu mieszkamy i z tych podatków
korzystamy. Namawiamy do patriotyzmu lokalnego
wszystkich mieszkańców. Tu pracujemy, tu prowadzimy swoje irmy, tu dokonujmy zakupów w piotrkowskich irmach i tu korzystajmy z ich usług.

Spółka „HEMPIS”

Uważamy, że Piotrków jest dobrym miejscem do inwestowania z racji swojego centralnego położenia i dość dobrego skomunikowania z resztą kraju. W inwestowaniu pomagają
specjalne ulgi w podatku od nieruchomości - szkoda, że nie podjęto uchwały o przedłużeniu przez Samorząd tych ulg przed końcem roku. Brak jest jednak terenów inwestycyjnych
pod przemysł.
Wiele się w Piotrkowie zmienia na lepsze - drogi, układy komunikacyjne. Ale ciągle jest
mało terenów pod duże inwestycje związane z produkcją”.

Zbigniew Wilk
- właściciel hotelu Mercure Vestil
„Urodziłem i wychowałem się w Piotrkowie Trybunalskim, dlatego chciałem tutaj zainwestować. W
naszym mieście jest obecnie bardzo dobry czas na inwestycje m.in. ze względu na ulgi, jakie wprowadziły
władze Piotrkowa. Prezydent jest bardzo pozytywnie
nastawiony do prywatnych inwestycji, dzięki czemu
dużo łatwiej podjąć decyzje o ulokowaniu tutaj swojego kapitału.
W ostatnim czasie miasto wkłada bardzo duże
środki w poprawę infrastruktury miejskiej, która jest
niezbędną do powstawania nowych inwestycji. Ważnym elementem jest także fakt, że w Piotrkowie mamy
stosunkowo krótki okres oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych. Urzędnicy wkładają dużo pracy,
aby pomóc w jak najszybszym uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń na prowadzenie działalności”.

Sylwester Rudecki
- deweloper
„Piotrków Trybunalski ze względu na swoje położenie, a także bardzo
dobrze rozwiniętą sieć logistyczną jest dobrym miejscem do inwestowania. Obecność dużych zakładów produkcyjnych, irm usługowych, a także
średnich i małych irm usługowo-produkcyjnych daje poczucie stabilności
i gwarancji zatrudnienia.
Klimat inwestycyjny wydaje się być dobry. Urząd Miasta zachęca do
inwestowania, uzbraja i przygotowuje nowe tereny inwestycyjne. Wydawanie pozwoleń na budowę, wszelkiego rodzaju uzgodnień i decyzji przebiega sprawnie.
Mimo odczuwalnego w całym kraju kryzysu gospodarczego w Piotrkowie powstają nowe prywatne inwestycje.
Miasto swoimi działaniami zmierzającymi do odbudowy Starego Miasta, przygotowywaniem terenów inwestycyjnych, a także budową oczyszczalni scieków próbuje zachecić do inwestowania.
Moim zdaniem, wzorem innych miast, należy pochylić się nad wysokoscią podatków, jak również rozszerzeniem wachlarza ulg inwestycyjnych”.

Hotel „MERCURE VESTIL”

Firma „RUDECKI”
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Piotrków w trakcie i na Trakcie
Trakt Wielu Kultur pozwolił odmienić oblicze centrum miasta. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji drugiego etapu projektu.

Na POW całkowicie zmieni się układ drogowy
- Gdybyśmy nie wykorzystali tej ogromnej szansy, jaką dają
unijne pieniądze, to kolejne pokolenia by nam tego nie wybaczyły
– słowa Marszałka Województwa
Łódzkiego Witolda Stępnia wypowiedziane podczas podpisania
umowy na doinansowanie Traktu Wielu Kultur II, są najlepszą
kwintesencją realizacji tego priorytetowego dla naszego miasta
projektu.
Remont Wieży Ciśnień
i Synagogi, modernizacja ulic:
Dąbrowskiego,
Słowackiego,
Zamkowej, Pijarskiej, ŁaziennejMokrej, Konarskiego, Krakowskie
Przedmieście oraz placu Czarnieckiego to inwestycje wykonane w
ramach pierwszego etapu Traktu
Wielu Kultur.

Ogromny sukces tego projektu pozwolił skutecznie walczyć o
kolejną pulę pieniędzy. Działania
zakończyły się powodzeniem i z
początkiem roku rozpoczęliśmy
realizację drugiego etapu. Farna,
Rycerska i Rwańska to trzy uliczki
Starówki, które już zmodernizowaliśmy. Dobiegł końca pierwszy
etap przebudowy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od Wojska
Polskiego do Grota-Roweckiego),
ale to dopiero początek. W przyszłym roku pozostała część ul.
POW zyska nowy wygląd. Zmodernizujemy ulicę Starowarszawską.
Zwieńczeniem tej odsłony projektu TWK będą remonty budynków:
Ośrodka Działań Artystycznych, I
Liceum im. Bolesława Chrobrego i
Zamku Królewskiego.

Ulica Rycerska zyskała nowe oblicze
Będzie trzeci etap?
– Mamy już pewne pomysły
– zdradza prezydent Krzysztof
Chojniak. – Pracujemy nad zakresem i przygotowaniem dokumentacji, aby w momencie pojawienia się możliwości pozyskania
pieniędzy z funduszy unijnych
móc walczyć o doinansowanie.
Co obejmie TWK III? – Nie
chcę nic deklarować, ale chcemy
zmienić oblicze ulic: Wojska Polskiego, Pereca, Garncarskiej, Zamurowej i Wspólnej oraz przebudować plac Zamkowy – wylicza
Krzysztof Chojniak, podkreślając,
że decydującym warunkiem realizacji tych inwestycji jest oczywiście pozyskanie środków zewnętrznych.

I LO czeka kompleksowa modernizacja

Urząd
Rodzina plus cztery i komputery... Centrum bawi i uczy
w każdym domu
...to dwa programy wsparcia, które piotrkowski
Tysiące piotrkowian wzięły udział w spacerach,

magistrat zrealizował w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pierwszy z nich skierowany był do rodzin wielo- grach, zabawach i konkursach zorganizowanych
dzietnych, a drugi do najbardziej potrzebujących osób w tym roku przez Centrum Informacji Turystycznej.
w naszym mieście.

Szkolenia poprzedziły wręczenie komputerów
Ponad 360 kart wydał już piotrkowski magistrat rodzinom wielodzietnym
należącym do programu „Rodzina +4”. I wydaje następne. Projekt, którego
pomysłodawcą jest prezydent Krzysztof Chojniak, skierowany jest do rodzin z
co najmniej czwórką dzieci. Posiadacze kart mogą korzystać z szeregu zniżek
m.in. z bezpłatnych biletów autobusowych MZK, bezpłatnego wydawania karty
bibliotecznej w piotrkowskiej książnicy i 50 procentowych ulg na spektakle teatralne i koncerty realizowane przez MOK oraz korzystanie z obiektów Ośrodka
Sportu i Rekreacji, w tym lodowiska i basenu.
To nie jedyny program wsparcia. W połowie czerwca do stu najbardziej potrzebujących piotrkowskich rodzin traiły komputery wraz z darmowym dostępem
do internetu. Urząd wywalczył także pieniądze na projekt e-Rodzina, w ramach
którego rozda kolejne 104 komputery. Sprzęt trai do rodzin zastępczych oraz
uczniów piotrkowskich szkół, pobierających stypendia.

Gry organizowane przez CIT cieszą się dużą popularnością
Nocą jeździliśmy rowerem, poznawaliśmy historię miasta, gościliśmy u carskiego gubernatora, bawiliśmy się z królikiem Piotrem oraz spacerowaliśmy po
ilmowym Piotrkowie – a to wszystko z piotrkowskim Centrum Informacji Turystycznej. W spacerach, grach, zabawach i konkursach, zorganizowanych przez
CIT, wzięły udział tysiące piotrkowian.
Centrum patrzy już w przyszłość. – Chcemy rozwijać swoją ofertę – mówi
Marta Janik, Kierownik CIT. – Niektóre spacery odbędą się w asyście Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograicznego „Fcztery”. Poznając historię jednocześnie
będziemy uczyć się robić ciekawe zdjęcia.
Przyszły rok to również rozwój szlaku po ilmowym Piotrkowie. - Warto uwypuklić ilmowy dorobek miasta – zaznacza Marta Janik. - Chcemy oznakować
miejsca, w których kręcono ilmy oraz wprowadzić do menu piotrkowskich restauracji potrawy, które się w nich pojawiały.

Chcesz załatwić sprawę w Urzędzie Miasta
nie wychodząc z domu?
Można to uczynić przez
platformę ePUAP.

Aby tego dokonać wystarczy w
Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej
potwierdzić Proil Zaufany, czyli tzw.
internetowy dowód osobisty. Posiadacze proilu wchodząc na stronę
miasta www.piotrkow.pl - w zakładkę
E-Urząd - mogą całą korespondencję z Urzędem Miasta, jednostkami
podległymi tj. szkołami, OSiR, ZDiUM
czy MOK prowadzić wyłącznie drogą elektroniczną. – Poprzez nowe
technologie chcemy usprawniać obsługę klientów oraz skracać kolejki
w Urzędzie, a także czas oczekiwania
na wydawanie decyzji i pozwoleń –
podkreśla Bogdan Munik, Sekretarz
Miasta.
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Piotrków mistrzami stoi Olimpiada w Piotrkowie

Zwycięstwo Kamila Majchrzaka w US Open oraz złoty medal Mistrzostw
Piotrków Trybunalski był jednym z miast, w
Europy Mateusza Bernatka to największe sukcesy piotrkowskich sportowców którym zorganizowano XIX Ogólnopolską Olimw minionym roku.
piadę Młodzieży w sportach letnich.
Kamil Majchrzak i Mateusz Bernatek to niewątpliwie dwaj sportowi
bohaterowie 2013 roku. Majchrzak,
jako pierwszy Polak w historii, wygrał
wielkoszlemowy turniej tenisowy US
Open, natomiast Bernatek wywalczył
Indywidualne Mistrzostwo Europy w
zapasach w stylu klasycznym.
Wśród sportowych sukcesów
należy wspomnieć jeszcze Jakuba
Kowalika z klubu Oyama Karate ,,WASHI”, który został srebrnym medalistą
Mistrzostw Europy w konkurencjach
Kumite i Kata oraz Aleksandrę Nowakowską, 15-letnią uczennicę Gimnazjum Nr 4, która wywalczyła srebrny
medal mistrzostw Polski młodzików w
skoku wzwyż.

Koledzy i trenerzy AKS ciepło przywitali „złotego” Mateusza Bernatka

Podczas zawodów stoczono wiele emocjonujących walk
XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich, organizowana
w tym roku w województwie łódzkim, zawitała także do Piotrkowa Trybunalskiego. Nasze miasto było gospodarzem dwóch dyscyplin: badmintona oraz
zapasów w stylu klasycznym. Grodowi trybunalskiemu przypadł także zaszczyt
inauguracji całej imprezy, ponieważ zawody badmintonowe były pierwszymi,
jakie zorganizowano podczas olimpiady.
Z kolei zawody zapaśnicze, które odbyły się w lipcu, okazały się wielkim
triumfem piotrkowskiego Atletycznego Klubu Sportowego. Walczący we własnej hali zapaśnicy zdobyli jeden złoty i dwa srebrne medale oraz zwyciężyli w
klasyikacji drużynowej.

Szczypiorniści plażują
Kamil Majchrzak (z prawej), jako pierwszy Polak w historii, zwyciężył w wielkoszlemowym US Open

Pasją promują miasto
Kolarze jadący w Tour de Pologne Amatorów oraz żeglarze pływający po
morzu jachtem Piotrcovia - sportowcy-amatorzy promowali Piotrków Trybunalski w całej Polsce.
Sport to nie tylko
zawodowstwo,
medale
i sukcesy. To także, a może
przede wszystkim, pasja,
którą realizuje się całe życie. Takich zamiłowań nie
brakuje także mieszkańcom naszego miasta.
Już tradycyjnie piotrkowscy fani kolarstwa
wzięli udział w Tour de
Pologne amatorów. Piotrkowianie, na trudną górską trasę, wyjechali w koszulkach z logo Piotrkowa
Trybunalskiego.
Nieco wcześniej w swój
rejs wyruszyli żeglarze z
jachtu „Piotrcovia”, którzy
przez cały okres wakacyjny żeglowali po Morzu
Bałtyckim. Jacht odwiedził
porty polskie i niemieckie,
gdzie przykuwał uwagę
turystów.

foto: Paweł Nawrocki

Widowiskowe zagrania to wizytówka piłki ręcznej na plaży

Koszulki kolarzom wręczył wiceprezydent Andrzej Kacperek

Plażowa piłka ręczna dominowała wśród letnich tematów sportowych. Wszystko za sprawą drużyny BHT Piotrkowianin JUKO,
która została Mistrzem Polski. To jednak nie koniec sukcesów.
Szczypiorniści zajęli także drugie miejsce w międzynarodowym
turnieju w holenderskim Tilburgu. Taki wynik zagwarantował naszym zawodnikom awans do przyszłorocznego inału European
Beachhandball Tour.

Młodzi seniorzy

: Załoga jachtu „Piotrcovia”

Piotrkowscy seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu miasta. Są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także
tworzą Klub Seniora oraz teatr „Boczny Tor” działający w
Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK. Występują na teatralnych deskach i biorą udział w Olimpiadzie Sportowej „TRZECI WIEK NA START”, która rokrocznie odbywa się w Łazach.
Reprezentują w ten sposób – z sukcesami – Piotrków Trybunalski na arenie ogólnokrajowej. Nie inaczej było w tym
roku.
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KRZYŻÓWKA z nagrodami !
Aby wziąć udział w losowaniu należy prawidłowo wypełniony kupon nadesłać na
adres organizatora: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego
10, p. 102, 97-300 Piotrków Trybunalski lub złożyć osobiście w Biurze Prasowym UM
do 28 lutego 2014 roku. Z dopiskiem „KRZYŻÓWKA”.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy ATRAKCYJNE NAGRODY!

Biorący udział w losowaniu mogą wygrać jedną nagrodę.
O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Losowanie nagród na antenie Telewizji Piotrków 14 marca 2014 roku.

z nagrodami !

KRZYŻÓWKA

Krzyżówka jest elementem promocji projektu „Trakt Wielu Kultur - rozwój ppotencjału turystycznego miasta
poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II”.
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Kupon należy wysłać na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, p. 102, 97-300 Piotrków
Trybunalski lub złożyć osobiście w Zespole Rzecznika Prasowego do 10 lutego 2013 roku. Z dopiskiem „KRZYŻÓWKA”.

Podczas ubiegłorocznego konkursu wręczyliśmy: telewizor, notebook, tablet, konsolę PSP oraz aparat cyfrowy. Nagrody traiły do:
Wiesławy Skórzewskiej, Elżbiety Grzybek, Mariana Bieńka,
Edyty Dębowskiej oraz Danuty Mastalerz.
Chcesz wygrać atrakcyjne nagrody w tegorocznej krzyżówce - odgadnij hasło i przynieś do nas kupon z prawidłowym rozwiązaniem!

Poziomo
1 . Krakowskie, ale w Piotrkowie
5. po nocnej imprezie
8. duchowny w kościołach luterańskich
11. wąwóz
12. zdjęcie, np. urokliwej Starówki
13. rzeka w Kazachstanie
15. niejeden w Piotrkowskich Drużynach Harcerskich
17. odczyn Biernackiego
20. Ksiądz z Pana Tadeusza
22. jedna z antylop
23. świątynia na ulicy Jerozolimskiej
25. dla rolnika każdy ważny
26. jednostka miary równa 1/10 bela
27. szekspirowski król
28. słynny horror z 1982 roku
29. na piotrkowskim kirkucie
32. podobno zawdzięczamy go królowej Bonie
34. drogowy przestępca
36. belfer z Chrobrego miał go zawsze w nadmiarze
37. śpiewaczka
39. jedna z rzemieślniczych ulic Piotrkowa
41. galeria lub piotrkowski festiwal
43. zeus indyjski
44. włoska stacja tv
46. może być przymierza
47. za Bugajem
49. myto na Strawie
51. piotrkowski żak słucha tam wykładów
54. za jego łyżkę można było kupić posła
55. Stanisław, autor „Cybieriady”
57. w Karze lub Hortensji
59. tkanina na obrusy
61. amerykańska budowla odnowiona w 2008 roku
62. słone jezioro w Australii
63. ulubienica studenta geometrii
65. spina mury

66. na Strawie zimą raczej jej nie zobaczysz
67. przedrostek do dziadka
69. Bykowscy, rodzina szlachecka wywodząca się z Byków
70. nazwa Alei 3-go Maja w czasach istnienia guberni piotrkowskiej
71. około
73. sztuczka
74. wyrabia rondle i garnki z blachy
75. cmentarz przy Spacerowej
77. znany piotrkowski lekarz, ma swój nagrobek na dziedzińcu klasztoru oo. Bernardynów
82. można go było kupić u Rawity-Witanowskiego
83. symbol chemiczny lantanu
84. walczy o niego Polonia Piotrków
85. aureola
89. np. Dąbrowskiego,
90. Tytułowy bohater widowiska historycznego, wystawianego
w Piotrkowie, z główną rolą Olafa Lubaszenki
Pionowo
1. kawałek chleba odkrojony z brzegu bochenka
2. tworzy ją śnieg
3. wzorce postępowania
4. potoczna nazwa drzew iglastych
5. słodkowodna ryba
6. gazik z Rumuni
7. owocowy do picia
8. kamienica przeznaczona na mieszkanie dla popa
9. w Parku Miejskim im. Józefa Poniatowskiego, zimą zamarza
10. np. Sulejowskie
12. najstarszy piotrkowski kościół
14. miejsce w gazecie
16. charakterystyczny słup na Rynku w Piotrkowie
18. istnienie, całokształt życia, może być materialny
19. gest szacunku lub miłości między dwiema osobami
21. Bam - Bim -…, dźwięk zegara
24. członek plemienia wschodniogermańskiego w pierwszych wiekach naszej ery
30. dopływ Dunaju

31. Sumeryjski bóg słodkich wód, mądrości, stwórca człowieka
32. plac na terenie dawnych koszar
33. coś przestarzałego, anachronizm, relikt, staroć
34. kompozytor, pianista, polityk, ma swoją ulicę w Piotrkowie
35. najsławniejsza pchła
38. Matka Boska, patronka barokowego kościoła w Piotrkowie
40. wielkie, dwuskrzydłowe drzwi
42. na wzburzonym morzu
45. Bóg Słońca w mitologii egipskiej
48. zdrobnienie imienia Jerzy
50. Triumfalny w Paryżu
52. mieszkanie dla pszczół
53. bilet miesięczny w lokalnej gwarze
55. imię Breżniewa
56. drobny, jednokomórkowy organizm
58. rewir zamknięty ulicami
60. Piotrkowski las
62. pierwotne narzędzie z kamienia
64. kończący się właśnie rok to rok 2013 Naszej …
65. pies Anielki, bohaterki powieści Bolesława Prusa
67. umowa międzynarodowa o charakterze politycznym
68. miś z Australii
72. czerwony płyn ustrojowy, niezbędny do życia człowiekowi
73. skrótowy zapis nazwy trybunału, odbywającego się niegdyś
w Piotrkowie
76. Danuta, piosenkarka
77. potwór pokonany przez Heraklesa
78. duże, francuskie miasto nieopodal Vienne
79. europejska waluta
80. po skaleczeniu
81. lepsze od zła
86. inaczej czarodziej
87. rzuca go wieża klasztorna
88. matematyczny lub chemiczny
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