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Z tej okazji życzmy Państwu wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia, pogody ducha i jak najmniej trosk.
Niech 2015 rok spełni wszystkie Państwa pragnienia,
a kolejne miesiące niech przyniosą wytrwałość, siłę woli
i będą czasem sukcesów osobistych i zawodowych.
Marian Błaszczyński

Krzysztof Chojniak
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Kamienice cieszą oczy
Wymienione okna, drzwi i tynki oraz odnowiona fasada – taką metamorfozę od kilku lat przechodzą zabytkowe kamienice.
Łącznie wizerunek zmieniło ich już kilkanaście. W tym roku do tego grona dołączyły kolejne: przy Wojska Polskiego 8, 10 i 79, placu Zamkowym 2, placu Czarnieckiego 3 oraz al. 3 Maja 23.
Oblicze zmieniają także prywatne kamienice, a właściciele tych budynków biorą udział w konkursie „Nowa Elewacja”. W ciągu sześciu edycji tego konkursu wyróżniono i nagrodzono kilkunastu właścicieli kamienic. Do końca
lutego przyszłego roku można zgłaszać wyremontowane budynki do kolejnej edycji plebiscytu.

Tak wyglądała kamienica przy al. 3 Maja 23 przed remontem...

Zdrowa woda
i czyste ścieki

Piotrków Trybunalski ma oczyszczalnię ścieków europejskiego formatu. Zmodernizowany
obiekt to nie tylko czyste środowisko, ale także
niższe rachunki za wodę i ścieki.
- Nawet 60 złotych za metr sześcienny ścieków. Taki czarny scenariusz,
jaki ziścił się w niektórych samorządach w kraju, jeszcze kilka miesięcy temu
był możliwy także w Piotrkowie. To za sprawą przekraczania dopuszczalnych
norm azotu i fosforu w ściekach. Dzięki zmodernizowaniu oczyszczalni tak
się nie stanie – tak o głównych atutach zakończonej w 2014 roku inwestycji
opowiada wiceprezydent Adam Karzewnik.
Przebudowana oczyszczalnia działa już na pełnych obrotach. Badania
udowadniają, że wszystkie normy są spełniane, a osiągane wartości są zdecydowanie niższe od nakładanych przez prawo.

Oczyszczalnia ścieków z “lotu ptaka”

Laureaci “Nowej Elewacji 2013” na tle zwycięskiej kamienicy
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Opłaty za „śmieci” - do spółdzielni
Od ponad półtora roku działa nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W lipcu 2013 roku zmieniły się zasady odbioru śmieci
oraz odpłatności za tę usługę. Mieszkańcy domów jednorodzinnych składają deklarację i wnoszą opłaty do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Natomiast za mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację
zbiorczą składają zarządy tychże spółdzielni i wspólnot, i tam też lokatorzy
wnoszą opłaty za śmieci.

Nowe mieszkanie, to nowe życie

Szesnaście rodzin zamieszkało w nowym bloku
komunalnym, który powstał
przy ulicy Zamurowej. Inwestycja poprawiła komfort
życia aż 32 piotrkowskich
rodzin. Tych, które zamieszkały na Podzamczu oraz drugich tylu, które wprowadziły
się do lokali zwolnionych
przez lokatorów nowego
bloku. – Mieszkania są jasne
i przestronne. Zaczniemy tutaj nowe życie – podkreślali
zgodnie najemcy lokali.
- To pierwsza z wielu
mieszkaniowych inwestycji,
które planujemy wykonać na
Podzamczu – informuje prezydent Krzysztof Chojniak.
– Robimy to z myślą szczególnie o młodych małżeństwach i zdolnej młodzieży
– podkreśla i szacuje, że w
tym rejonie może zamieszkać około 1,5 tys. osób.
Piotrkowianie mogą liczyć także na mieszkania
w innych częściach miasta.
W 2015 roku aż sześćdziesiąt rodzin zamieszka przy
ulicy Wojska Polskiego 133,
a miasto przygotowuje już
tereny pod bloki przy ulicy
Broniewskiego.

Lokatorzy do bloku przy Zamurowej wprowadzili się w październiku

Przy ulicy Wojska Polskiego powstają bloki dla 60 rodzin
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Zgoda buduje
O współpracy z radnymi, rozwoju miasta, planach inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu pieniędzy opowiada prezydent Krzysztof Chojniak.
Przed nami kolejna kadencja samorządu. Jakie wyzwania stoją dziś przed Piotrkowem Trybunalskim?
Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w wyborach, a szczególnie
tym, którzy oddali na mnie swój
głos i po raz trzeci obdarzyli mnie
zaufaniem, powierzając pełnienie
tego urzędu. Wynik wyborów samorządowych pokazał, e piotrkowianie popierają kierunek rozwoju

e realizacja unijnych projektów
jest mo liwa tylko dzięki zapewnieniu odpowiedniego wkładu własnego. Często są to niemałe pieniądze. Dlatego kluczowe jest, aby
bud et miasta był stabilny i bezpieczny. Musimy systematycznie
dbać o poziom dochodów. Dzięki
temu miasto mo e się dalej rozwijać i pozyskiwać wielomilionowe
dotacje na realizację wa nych dla
mieszkańców miasta inwestycji.

Mam wizję rozwoju miasta
na wiele następnych lat.
miasta, który obrali my osiem lat
temu. Kampania wyborcza ju za
nami. Rozpoczął się czas cię kiej
i wa nej pracy na rzecz Piotrkowa,
na rzecz tych, którzy brali udział
w wyborach, piotrkowian którzy
nam zaufali. Musimy pamiętać tak e
o tych, którzy z ró nych względów
nie wzięli udziału w wyborach.
To dla nas du e wyzwanie, aby
swoją pracą i postawą zmobilizować tę czę ć społeczeństwa do aktywnej postawy w przyszło ci.
Przed nami okres walki
o unijne pieniądze. Nasze miasto jest jednym z liderów pozyskiwania dotacji. Co należy
zrobić, aby tym razem znów
móc sięgać po te pieniądze?
Nie jest to takie proste, jak się
niektórym wydaje. Bardzo wa ne
jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji i dobre napisanie
wniosku. Ale to tylko pierwsza
czę ć. Wszyscy musimy pamiętać,

Jakie ma Pan dalsze plany
rozwoju?
Mam wizję rozwoju na wiele następnych lat, która w du ej
mierze zapisana jest w strategii
do 2020 roku oraz moim programie wyborczym. Je eli chcemy
działać na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego i jego mieszkańców
musimy czynić to konsekwentnie
i długofalowo. W ród głównych
planów znajdują się m.in. tworzenie dogodnych warunków dla
przedsiębiorców, budowa nowych
mieszkań, inwestycje w drogi oraz
ekologię, dalsza poprawa bezpieczeństwa, a tak e wsparcie dla
młodych piotrkowian m.in. poprzez realizację projektu Młode
Stare Miasto.
Co będzie najważniejsze
przy realizacji tych planów?
Stare polskie przysłowie mówi,
e zgoda buduje, dlatego chcę,
aby panowała atmosfera zgody

ponad partyjnymi podziałami,
bo to jest konieczne do realizacji tych planów. Przed nami wiele
spraw i trudnych problemów, ale
jak pokazuje historia, przy wspólnej pracy poprzez dialog, mo na
je rozwiązać.
Warto rozmawiać, niezale nie
od opcji politycznej, niezale nie
od naszego
spojrzenia
na
Polskę,
na
nasze
miasto, na
codzienne
ycie.
Łączy nas zdecydowanie więcej ni
dzieli.
Warto na to zwrócić uwagę
i wspólnie pracować na rzecz rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego.
Z tego względu chcę, aby my
w mie cie realizowali nie tylko mój
program wyborczy, ale tak e programy moich kontrkandydatów,
poszczególnych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach. Szczególną rolę w dialogu
i współpracy odgrywają radni,
dlatego liczę na zaanga owanie
wszystkich osób zasiadających
w Radzie Miasta.

Czy to możliwe?
Osoby zasiadające w Radzie
mają du y potencjał wa ny dla
rozwoju miastaŚ niebagatelny ładunek do wiadczenia i wiedzy,
a jednocze nie spojrzenie wieo ci ze strony nowych radnych.
Je eli zbierzemy wszystkie te elementy, połączymy je, odrzucając

o naszą małą Ojczyznę –
o Nasz Piotrków.
A może Pan zdradzić jakie inwestycje
miasto planuje wykonać w przyszłym
roku?
Du o wa nych inwestycji wystartowało ju
w tym roku, m.in. rewitalizacja parku ks. Józefa
Poniatowskiego, przebudowa ul. Wojska Polskiego, rozbudowa i termomodernizacja przedszkoli
czy modernizacja ulicy
Rolniczej. Będą one kontynuowane w 2015 roku.
To jednak nie koniec.
W najbli szych miesiącach zmodernizujemy ul.
ląską, wybudujemy ulicę eglarską, Zawiłą, żołębią, Daleką (od ul. Wierzeje do Sulejowskiej),
Dębową oraz czę ć dróg na osiedlu
Pawłowska. Do tego dojdą inwestycje, które wybrali sami piotrkowianie w ramach pilota owego
projektu bud etu obywatelskiego.
Na bie ąco informujemy o inwestycjach na stronie miasta www.piotrkow.pl. Zachęcam do odwiedzania.
Czego życzyłby
Pan
piotrkowianom na nowy
2015 rok?
Aby był to
dla ka dego mieszkańca rok szczęliwy w wymiarze ycia osobistego, rodzinnego, ale równie niech
spełnią się te marzenia i pragnienia dotyczące rozwoju i funkcjonowania naszego miasta, miejsca,
które wszyscy kochamy, na którym
nam zale y, dla którego wspólnie
pracujemy. Niech to będzie czas,
w którym zrealizujemy wiele dobrego dla Piotrkowa Trybunalskiego.

Tylko wspólnie możemy
troszczyć się o Nasz Piotrków.
jednocze nie chęć działania tylko
dla poklasku, krótkotrwałej popularno ci czy wytycznych partii
politycznych, niekoniecznie zgodnych z interesem mieszkańców
miasta, mo emy zrealizować wiele
wspólnych marzeń. Trzynastu radnych zło yło ju swój podpis pod
deklaracją o współpracy na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego
Piotrkowa Trybunalskiego. Deklaracja ma charakter otwarty. Wierzę,
e kolejni radni przyłączą się
do tej inicjatywy bez względu na barwy polityczne. Tylko
wspólnie mo emy troszczyć się

Rada Miasta kadencji 2014-2018

Stoją od lewej: żrzegorz Lorek, Ludomir Pencina, Przemysław Winiarski, Piotr żajda, Lech Ka mierczak, Tomasz Sokalski, Marek Konieczko,
Piotr Masiarek, Krzysztof Kozłowski, Rafał Paweł Czajka, Marian Błaszczyński, Bronisław Brylski, Jan Dziemdziora, Mariusz Staszek, Szymon Miazek,
Adam Karzewnik (Wiceprezydent Miasta), Krzysztof Chojniak (Prezydent Miasta), Łukasz Janik, Andrzej Kacperek (Wiceprezydent Miasta),
Bogdan Munik (Sekretarz Miasta).
Siedzą od lewej: Sławomir Dajcz, Marlena żłowacka, Krystyna Czechowska, Monika Tera, Urszula Czubała, źwa Ziółkowska,
Wiesława Olejnik, Wiesława Łuczak (Skarbnik Miasta), Anna Tłustwa (Kierownik Biura Rady Miasta).
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Bawiliśmy się...
na Imieninach

Piotrków

Ostatni weekend czerwca to święto wszystkich mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego. Wówczas obchodzimy Imieniny Piotrków. Jak co roku, również podczas tegorocznego święta miasta
bawiło się tysiące piotrkowian. W bogatej ofercie każdy znalazł
coś dla siebie. Był tradycyjny Jarmark Trybunalski, występy zespołów z miast partnerskich, koncerty w Rynku Trybunalskim, zawody
sportowe oraz samochodowe. Dni Miasta uświetniły koncerty UK
Legends oraz Lombard, ale nie zabrakło również występów piotrkowskich artystów.

Gwiazdą tegorocznych Imienin Piotrków był zespół Lombard

Piotrkowianie tłumnie biorą udział w święcie miasta

Nowością obchodów była parada zespołów ludowych z miast partnerskich

Pociągi przyjechały z daleka...
...może niedokładnie pociągi, a ich modele,
które z całej Europy zjechały do naszego miasta na Trybunały Modelarstwa Kolejowego.

CIT zaprasza na kolejne
imprezy już w nowym roku:

CIT
promuje i bawi
Ponad sześćdziesiąt – tyle imprez w minionym roku zorganizowało Centrum Informacji
Turystycznej.

Trybunały przyciągnęły zarówno starszych...
Pod koniec czerwca do Piotrkowa Trybunalskiego zawitała nietypowa impreza - Trybunały Modelarstwa Kolejowego.
Przez dwa dni piotrkowianie mieli okazję podziwiać najpiękniejsze, najbardziej okazałe i najbardziej cenione makiety i modele kolejowe. Do naszego
miasta zjechali pasjonaci kolejek nie tylko z Polski, ale także z Czech, Holandii,
Austrii i Niemiec. Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje trybunałów.

– W tym roku skupiliśmy się na promocji nowego produktu turystycznego
jakim jest Piotrków Filmowy. Nawiązywały do niego na przykład gry miejskie
i festyn „Starowarszawska na ilmowo” – opowiadają pracownicy CIT i dodają, że bardzo duże owoce przynosi współpraca z innymi organizacjami m.in.
PTTK, TPPT, HARC oraz Fcztery.
Piotrkowski CIT to także największa skarbnica pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego. Można tutaj zakupić nie tylko publikacje książkowe, ale także
m.in. magnesy, pocztówki, ceramiczne lampy przedstawiające miniatury
Zamku Królewskiego i Wieży Ciśnień.

10.01.15 - godz. 9:30
Rajd Pieszy „Puchowy Śniegu Tren” – zimowy rajd PTTK połączony z dokarmianiem
zwierzyny.

17.01.15 - godz. 10:00
Planetarium – seans astronomiczny dla
wielbicieli nocnego nieba.

24.01.15 - godz. 10:00
Wielka i Mała Synagoga – historia piotrkowskiej świątyni żydowskiej.

31.01.15 - godz. 15:00
Klub Turysty – inauguracyjne spotkanie
z panem Leszkiem Józefackim, znanym
z programu „Piotrków, którego już nie ma”
w Telewizji Piotrków.

6.02.15 - godz. 13:00
Na szkle malowane – warsztaty w irmie
produkującej ozdoby choinkowe.

14.02.15 - godz. 9:00
43 Rajd ‘’Gorącego Czaju Łyk’’. Pieszy rajd
zimowy PTTK.

21.02.15 - godz. 9:00
Cerkiew p.w. Wszystkich Świętych – dzieje
piotrkowskich prawosławnych i ich świątyni.

28.02.15 - godz. 15:00
Archeologiczne znaleziska – piotrkowska historia ukryta pod powierzchnią ziemi.
Szczegółowe informacje o imprezech:
CIT, ul. Zamurowa 11, tel. 44 732 60 50
www.cit.piotrkow.pl

Czy wiesz,

...jak i młodszych sympatyków kolejek

Gry miejskie cieszą się dużą popularnością
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Równo i bezpiecznie

na drogach, chodnikach i parkingach
- Bezpieczeństwo i wygoda piotrkowian jeżdżących i spacerujących po ulicach miasta są dla nas priorytetem, dlatego co roku naprawiamy wiele chodników i dróg – opowiada wiceprezydent Adam Karzewnik i dodaje, że przy
każdej takiej inwestycji analizowana jest możliwość równoczesnej budowy
parkingów.

ul. Żabia

Wyremontowano też chodniki
między innymi przy:

ul. Poleśna

ul. Słowackiego,
ul. Sadowej,
oraz ul. Szkolnej.

ul. Scaleniowa

W 2014 roku nową nawierzchnię
jezdni zyskały między innymi:

ul. Skłodowskiej-Curie,
ul. Krakowskie Przedmieście,
ul. Grota-Roweckiego,
ul. Broniewskiego,
ul. Belzacka,
ul. Poleśna,
ul. Scaleniowa,
ul. Dąbrowskiej
i ul. Żabia.

ul. Sadowa
ul. Belzacka

ul. Szymanowskiego
ul. Broniewskiego

ul. Szkolna

Z nowych parkingów cieszą się mieszkańcy okolic
ulicy Prusa, Belzackiej, Szkolnej i Topolowej.
Łącznie powstało 170 nowych miejsc do parkowania.

ul. Prusa
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Choć możemy różnić się marzeniami Tereny inwestycujne wokół zbiornika Bugaj

budujmy PIOTR

PIOTRKÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE
Piotrkowski Obszar Aktywności Gospodarczej
atrakcyjne tereny inwestycyjne
remonty i budowa dróg oraz uzbrajanie terenów

Wizualizacja bulwarów od strony al. Kopernika

MŁODE STARE MIASTO
bulwary nad rzeką Strawą
mieszkania dla młodych na Podzamczu
Planty Piotrkowskie

Kamienica „Podzamcze” - róg ul. W. Polskiego i ul. Wiejskiej

NOWE MIESZKANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI
dalszy rozwój budownictwa
tworzenie terenów pod projekty deweloperskie
budowa mieszkań TBS

Wizualizacja plantów przy ul. Narutowicza

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
budowa nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
rewitalizacja parku ks. J. Poniatowskiego
rewitalizacja parku Belzackiego

grudzień
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- z którego dumni będziemy wszyscy.
Rynek Trybunalski w okresie letnim tętni życiem

PIOTRKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW
realizacja projektu „Bugajskie błonia”
budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z halą widowiskową
promocja marki i wizerunku Piotrkowa Trybunalskiego

Bliźniacze ronda M. i L. Kaczyńskich oraz mjr A. Trybusa

BEZPIECZNE MIASTO – BEZPIECZNI PIOTRKOWIANIE
rozbudowa miejskiego monitoringu
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - budowa rond i progów zwalniających
ścisła współpraca z policją, strażą miejską i radami osiedli

Nowoczesne technologie komputerowe w kształceniu ogólnym i zawodowym

STAWIAMY NA MŁODYCH
wspieranie tworzenia ośrodków opartych na nowoczesnych technologiach
promowanie wykorzystywania technik e-learningowych
stworzenie programów nauczania promujących innowacyjność i przedsiębiorczość

Panel solarów słonecznych na budynku basenu przy ul. Belzackiej

PIOTRKÓW MIASTEM EKOLOGICZNYM
kolejne solary na miejskich budynkach
restrukturyzacja systemu ciepłowniczego
popularyzowanie wiedzy ekologicznej
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Na mieście praca wre...
Gama realizowanych
w Piotrkowie inwestycji
jest bardzo duża.
Często ich zakres jest tak szeroki,
że wykonanie prac
wymaga rozłożenia na dwa lata.
I tak w 2014 rozpoczęliśmy,
a w 2015 skończymy...

...ulicę Rolniczą: trwa już budowa kanalizacji deszczowej, a w 2015 roku
drogowcy położą nową nawierzchnię, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Remont przejdzie też ulica Spacerowa.

...park im. ks. J. Poniatowskiego: w ciągu najbliższych miesięcy przebudowane zostaną alejki, ogrodzenie, staw, fontanna oraz tzw. Skałka. Pojawią się
nowe nasadzenia, oświetlenie, ławki i kosze.

...ulicy Śląskiej i rondzie Sulejowskim – w 2015 roku przebudowana zostanie ulica Śląska, dzięki czemu w przyszłości zmodernizowane zostanie rondo Sulejowskie, które zmieni się w rondo turbinowe.

...na ulicy Świerczów: droga przygotowana jest już do remontu, który zaplanowano na 2015 rok.

...kompleks sportowo-rekreacyjny na ulicy Belzackiej: łącznica pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego wraz z około 60 miejscami parkingowymi jest
już gotowa. Drugą częścią będzie budowa miejsc do rekreacji m.in. placu zabaw, siłowni plenerowej, linarium i ścianki wspinaczkowej.

...łącznik ulic 18 stycznia i Wroniej: budowa drogi przygotowana jest już
do realizacji. Inwestycja pozwoli w przyszłości rozpocząć przebudowę ulicy
Roosevelta.

...przebudowę zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – inwestycja potrwa do sierpnia 2015 roku i obejmuje roboty zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

...główne arterie miasta: w listopadzie rozpoczęły się prace na ul. Wojska
Polskiego, a w najbliższych miesiącach wystartuje remont al. Sikorskiego.

Na 2015 rok zaplanowano ponadto budowę takich ulicy jak:
Żeglarskiej, Zawiłej, Gołębiej, Dalekiej (od ul. Wierzeje do Sulejowskiej), Dębowej oraz części dróg na osiedlu Pawłowska.
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Dzieci radośnie biegną do szkoły
Od kilku lat miasto sukcesywnie prowadzi termomodernizacje, remonty i rozbudowy szkół i przedszkoli. W 2014 roku nie zabrakło również i takich prac.
- Dbając o najmłodszych mieszkańców, dbamy o naszą przyszłość.
Z tego względu co roku przeznaczamy pieniądze na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych.
W tym roku szczególny nacisk po-

łożyliśmy na piotrkowskie przedszkola – opowiada wiceprezydent
Andrzej Kacperek.
Dzięki wykonanej termomodernizacji nowy wygląd zyskało już
Przedszkole Samorządowe nr 24,

a niebawem do tego grona dołączy
Przedszkole Samorządowe nr 5 oraz
przedszkole nr 26. – W tej ostatniej
placówce prowadzimy rozbudowę,
dzięki czemu więcej dzieci będzie
mogło uczęszczać do przedszkola.

Dzieci wraz z rodzicami świętowali zakończenie prac w PS 24

Czy wiesz, że...

Rozbudowa przedszkola nr 26 trwa od czerwca 2014

Przedszkole 24 po remoncie prezentuje się bardzo kolorowo
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Traktem przez zabytkowy Piotrków

Po modernizacji całkowicie zmienił się wygląd i układ ulicy POW

- Piotrków to takie „małe Wilno”
– tak o grodzie trybunalskim opowiadał jeden z turystów spotkanych
na Starówce. Zmiany, jakie zaszły
w ostatnich latach w sercu Piotrkowa dostrzegają nie tylko turyści, ale
i piotrkowianie, którzy licznie odwiedzają Stare Miasto. To za sprawą konsekwentnie inwestowanych pieniędzy,
dzięki którym zmieniliśmy zarówno
wizerunek oraz pobudziliśmy sferę gospodarczą tej części miasta.
Duży wpływ na te zmiany ma realizacja projektu Trakt Wielu Kultur,
którego drugi etap zakończyliśmy
w tym roku. W tej odsłonie zupełnie
nowy blask zyskały budynki Ośrodka
Działań Artystycznych, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zamku Królewskiego. Ulica Starowarszawska swoim
wyglądem idealnie wpasowuje się już
w klimat Starówki, a zmodernizowana
ulica POW stała się wizytówką Piotrkowa Trybunalskiego.

Podstawówki z placami zabaw

Walory architektoniczne ODA podkreślił efektowny pokaz świetlny

„Słoneczko” zaprasza na siłownię

- Kilka lat temu postawiliśmy sobie za cel, aby każda szkoła podstawowa miała swój plac zabaw. Zrealizowanie tych
marzeń zajęło nam zaledwie 4 lata. Wykonane w tym roku inwestycje przy „trójce” i „ósemce” zakończyły realizację
naszego planu – tak o budowie nowoczesnych placów zabaw opowiada prezydent Krzysztof Chojniak.
Tegoroczne inwestycje zakończyły się pod koniec listopada. Dzieci nie dość, że bawią się na rozmaitych zabawkach
to są przy tym bardzo bezpieczne. Podłoże każdego placu pokryte jest gumową nawierzchnią, która chroni dzieci przed
skutkami ewentualnych upadków.

Siłownia plenerowa cieszy się dużą popularnością

Nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1

Piotrków Trybunalski ma pierwszą bezpłatną siłownię, na której
ćwiczyć można wszystkie partie mięśni. Do dyspozycji piotrkowian są
drążek do podciągania, ławeczka do wyciskania, orbitrek oraz rowerek.
Wszystko to znajduje się na kąpielisku „Słoneczko”, więc z urządzeń
można korzystać przez cały rok.
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Młodzi, zdolni i... „Zi

male”

Łączy ich wiele: są młodzi, zdolni, pracowici, znani i...pochodzą z Piotrkowa Trybunalskiego.
Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów
mieszkańców naszego miasta i to w różnych dziedzinach: artystycznej, naukowej, sportowej
oraz modelingu.

Jako pierwsza w ogólnopolskich mediach pojawiła się Ania
Frontaczak, która rywalizowała w telewizyjnym show „Bitwa
na głosy”, a następnie nagrała swój singiel. Ostatnim artystycznym dokonaniem Ani jest wspólny utwór z legendą polskiego rocka – zespołem Perfect. Chwilę później rozbłysnął talent Ernesta
Staniaszka, który zajął drugiej miejsce w „The Voice of Poland”.
W tej samej edycji programu bardzo dobrze zaprezentowała się
Agata Michalska, a w kolejnej odsłonie świetne recenzje zebrali
Wojtek Baranowski i Katarzyna Kołodziejczyk. Także na niwie
muzycznej, ale w nieco innym repertuarze laury na scenach
całego świata zdobywa Aleksandra Olczyk – piotrkowianka
o przepięknym operowym głosie.
Pod koniec 2013 roku okazało się, że w naszym mieście

urodziła się najpiękniejsza Polka – Ada Sztajerowska. Piotrkowianka nie dała szans konkurentkom i zdobyła tytuł Miss Polski,
a w połowie grudnia 2014 r. wzięła udział w wyborach Miss
World.
Piotrków może pochwalić się także sukcesami naukowymi.
Tutaj prym wiedzie Joanna Jurek. 18-letnia uczennica I Liceum
Ogólnokształcącego, która opracowała bezinwazyjną metodę
dostarczania leków do komórek nowotworowych. Wynalazek
zyskał ogromne uznanie i wygrał wiele międzynarodowych konkursów i targów naukowych.
Pasmo nieustających sukcesów odnosi również piotrkowski
tenisista – Kamil Majchrzak, ale o tym więcej piszemy na stronie
sportowej obok.

Wojtek Baranowski i Ernest Staniaszek zagrali na Imieninach Piotrków 2013

Nuda bez szans...

czyli wakacje w Piotrkowie
Wakacje to czas relaksu, zabawy i odpoczynku, szczególnie dla dzieci.
Nie wszystkie jednak mogą spędzić je na obozach czy koloniach. Dlatego
co roku dla pozostających w mieście najmłodszych piotrkowian przygotowujemy mnóstwo atrakcji. Nie inaczej było w tym roku.
Zajęcia artystyczne w OEA MOK, zawody sportowe organizowane
przez OSiR, półkolonie w świetlicy „Bartek”, spektakle teatralne i projekcie ilmowe, wycieczki rekreacyjno-edukacyjne oraz Rodzinne Festyny
Plenerowe to tylko część imprez, które przez całe wakacje wyciągnęły
sprzed ekranów komputerów i telewizorów tysiące dzieciaków. Nie inaczej będzie w 2015 roku.

Ada Sztajerowska – piotrkowska Miss Polski

Prezydent wręcza Joannie Jurek bilet na targi naukowe

Dobre, bo piotrkowskie

W naszym mieście powstanie pierwszy w Polsce „browar do góry nogami”, a produkowana w Piotrkowie mieszanka ziaren wygrała ministerialny konkurs „Doceń
polskie” – to tylko część z wielu przykładów nowatorskich pomysłów, które pozwalają odnosić sukcesy piotrkowskim irmom.
wicz. - Piotrków ma bogate historie piwowarskie, dlatego chcemy
stworzyć Centrum Browarnicze,
które otworzymy na Starówce. Będzie to pierwsza taka inwestycja
w Polsce i na świecie.
Na 300 metrach kwadratowych
powierzchni będzie można dowiedzieć się co to jest browar kontraktowy, rzemieślniczy, domowy oraz
na czym polega domowe warzenie
piwa. Przedstawiane będą ciekawe piwa z całego świata, górnej
i dolnej fermentacji oraz wędzone,
leżakowane w beczkach po Whisky
lub spontanicznie zafermentowane
na polach Belgii.
Produkcja piotrkowskiego piwa „Jan Olbracht”
Na początku 2014 roku w świecie nowoczesnych technologii furorę zrobiła elektroniczna kostka do gry DICE+, która produkowana jest
w Piotrkowie Trybunalskim. Produkt został doceniony przez specjalistów
z branży i otrzymał wiele prestiżowych nagród.
Zupełnie inne wyróżnienie otrzymała produkowana w naszym mieście
mieszanka prażonych ziaren irmy Ananda. „Euforia”, bo taką nazwę nosi
produkt, wygrała ministerialny konkurs „Doceń polskie”, któremu patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Piotrków niebawem będzie miał pierwszy w Polsce „browar do góry
nogami”. Autorem nietuzinkowego pomysłu na biznes jest irma „Minibrowary.pl”. - Pomysł zrodził się w zasadzie sam – mówi Andrzej Gałasie-

Zabawa podczas rodzinnego festynu plenerowego
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Kamil Majchrzak
Piotrkowianin w Eurobaskecie
Mistrzem Olimpijskim

Damian Kulig został bohaterem koszykarskiej
Polski w sierpniu. Wówczas poprowadził białoZłoty medal wywalczony przez piotrko- czerwonych do awansu na Mistrzostwa Europy.
wianina podczas Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich to jeden z największych
sukcesów w historii polskiego tenisa.

Reprezentacja grała na „Concordii”
Tłumy kibiców i gwiazdy piłki na trybunach, wiele składnych akcji i sześć
pięknych bramek – tak wyglądał mecz reprezentacji Polski do lat 17 rozegrany na stadionie miejskim „Concordia”.
Piotrków Trybunalski na taki
mecz czekał 26 lat. 1 kwietnia 3 tys.
kibiców zasiadających na stadionie
miejskim „Concordia” obejrzało
międzypaństwowy mecz towarzyski
Polska-Żinlandia pomiędzy reprezentacjami do lat 17.
Mecz przyciągnął nie tylko tłumy
kibiców, ale tak e byłych reprezentantów Polski: Marcina Ku bę, Jacka Bąka, Andrzeja Juskowiaka oraz
Macieja urawskiego. A sam mecz
tak e spełnił oczekiwania kibiców,
którzy zobaczyli du o składnych
akcji i piękne bramki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3.
- Rozmawialiśmy z działaczami,
trenerami i menad erami i wszyscy
podkreślali znakomitą organizację
oraz wspaniały doping. Po takim
meczu mo emy ju myśleć o organizacji kolejnych spotkań. Piotrkowianie udowodnili, e zasługują na
to, aby takie mecze odbywały się
w naszym mieście – mówił tu po
zakończeniu zawodów wiceprezydent Andrzej Kacperek.

foto: internet

Mijający rok to kolejne sukcesy Kamila Majchrzaka – najzdolniejszego polskiego tenisisty młodego pokolenia. W tym roku piotrkowianin zakończył juniorski etap swojej kariery i zrobił to z przytupem – zdobywając złoty medal Młodzie owych Igrzysk Olimpijskich. - Zdobyte złoto będę miał ze sobą cały czas. Teraz
prawdopodobnie ka dego wieczora, gdy będę miał wolną chwilę będę mógł sobie powiedzieć „Niesamowite,
zrobiłem to, mam złoty medal!” – mówił tu po wywalczeniu trofeum piotrkowski bohater.
Po zakończeniu części juniorskiej kariery Kamil Majchrzak rozpoczął grę w turniejach rangi Żutures. Dzięki
zdobywanym tam punktom będzie mógł piąć się coraz wy ej w rankingu ATP, a to da mu mo liwość gry w
coraz lepszych turniejach. Na 2014 rok sportowiec zało ył sobie awans do pierwszej „pięćsetki”. Zadanie to
wykonał ju we wrześniu.

Damian Kulig podczas meczu reprezentacji Polski
W sierpniu awans na źurobasket 2015 wywalczyła koszykarska reprezentacja Polski. Bardzo du y udział w tym sukcesie miał piotrkowianin Damian Kulig,
który był najlepszym zawodnikiem biało-czerwonych w decydującym o awansie meczu z Austrią. W kluczowym dla losów awansu meczu nasz zawodnik
zdobył 22 punkty oraz miał 12 zbiórek i został uznany najlepszym zawodnikiem
spotkania.
To nie jedyne dokonania urodzonego w 1987 roku w Piotrkowie Trybunalskim zawodnika. Koszykarz, grający na co dzień w zespole Pżź Turów Zgorzelec, znakomicie spisywał się w rozgrywkach źuroligi, przez jakiś czas plasując
się na czele klasyikacji strzelców koszykarskiej Ligi Mistrzów.

Polonia już w IV lidze

Mecz reprezentacji przyciągnął wielu kibiców

Jechaliśmy w Tour de Pologne
Kilkunastu piotrkowskich sympatyków kolarstwa
wzięło udział w Tour de Pologne Amatorów.

Rekreacyjnie dbamy o zdrowie
Rajdy Nordic Walking, wycieczki rowerowe, festyny
na „Słoneczku”, Bieg Trybunalski, zawody w siatkówkę, piłkę no ną oraz koszykówkę – to tylko część imprez organizowanych przez cały rok przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
w których biorą udział tysiące piotrkowian.

Wycieczki rowerowe

Ostatni trening kolarzy przed startem w wyścigu
Piotrkowscy kolarze-amatorzy, wyposa eni w ółte koszulki promujące
Piotrków, po raz kolejny pojechali w Tour de Pologne Amatorów. Przejechali blisko czterdziestokilometrową pętlę wiodącą po największych wzgórzach tegorocznego wyścigu, wokół Bukowiny Tatrzańskiej.
- Cały rok trenujemy, aby przygotować się do tego wyścigu. Mamy okazję nie tylko spotkać się z największymi gwiazdami światowego kolarstwa,
ale tak e promować Piotrków Trybunalski – podkreśla żrzegorz Mogiła,
kapitan piotrkowskiej dru yny kolarskiej biorącej udział w Tour de Pologne
Amatorów.

Po dwudziestu jeden latach dru yna PKS Polonia Piotrków powróciła do IV
ligi. Piotrkowscy zawodnicy z awansu cieszyli się w czerwcu wygrywając rozgrywki klasy okręgowej.
– Sportowy sukces, który osiągnęliśmy nie byłby mo liwy bez wsparcia
władz miasta – zauwa a Jolanta żrzesiuk, prezes klubu i jednym tchem wymienia inwestycje w piotrkowską Polonię. – Wybudowano nowy budynek socjalny
z szatniami, płyta boiska przeszła gruntowną renowację, pojawiły się trybuny
na około 500 kibiców oraz nowe ogrodzenie.

- Przez dwanaście miesięcy organizujemy setki imprez, zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych
mieszkańców. Bardzo nas cieszy, e z roku na rok frekwencja stale sie powiększa – podkreśla Leszek Heinzel,
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rajdy Nordic Walking

Bieg Trybunalski
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nr 11

KRZYŻÓWKA
Aby wziąć udział w losowaniu nale y 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, Pasa K. Rudowskiego 10, Biuro Prasowe p. 102, 97-300 Piotrków Trybunalski lub zło yć osobiście w Biurze
Prasowym UM do 28 lutego 2015 roku. Z dopiskiem „KRZY ÓWKA”.

z nagrodami !
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy ATRAKCYJNE NAGRODY!!

TELEWIZOR, TABLET, APARAT CYFROWY, DRUKARKA.
Losowanie nagród odbędzie się na antenie TV Piotrków 6 marca 2015 roku. Biorący udział w losowaniu mogą wygrać jedną nagrodę.
O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Imię:

Telefon:

Adres:

e-mail:

nr 11 KRZYŻÓWKA

Nazwisko:

z nagrodami !
Lista zwycięzców krzyżówki z nr 10:
Magdalena Berner – słuchawki
Dorota Ostalczyk – urządzenie wielofunkcyjne
Regina Bieniek – radiomagnetofon
źl bieta Dziubecka – aparat cyfrowy
Halina Dębowska – tablet
Jakub żwadera – ekspres do kawy
Małgorzata Sobańska - ksią ka „Żilmowy Piotrków”
Anna Lesiak – ksią ka „Żilmowy Piotrków”
Wiktor Szczepanik – telewizor

Poziomo
1. Piotrkowski klub piłki ręcznej
2. Nazwa jednego z parków w naszym mieście
3. W listopadzie 2014 r. rozpoczął się remont tej ulicy
4. W kościele mo e być główna lub boczna
5. Zawisza Czarny
6. Występują w nim akrobaci
7. … Balbinka
8. Część dramatu
9. Ucią liwa, ale niegro na dolegliwość
10. Zespół wykonujący przebój „Ona tańczy dla mnie”
11. Razem z igłą
12. Piotrkowska irma produkująca sprzęt lekkoatletyczny
13. Znana wokalistka pochodząca z Piotrkowa
14. Były trener piłkarskiej kadry, który trenował kiedyś zespół Piotrcovii
15. Pochodzący z naszego miasta dowódca Armii Krajowej
16. Pływa na jeziorze
17. Piotrkowianin, który zajął drugiej miejsce w „The Voice of Poland”
18. Niewiele
19. …. i krzy yk

Poziomo
1. Potrawa z papryki
2. Jedna z najwa niejszych ulic w Piotrkowie
3. Piotrkowski klub piłkarski
4. Trybunały … - odbywały się w dawnych czasach w Piotrkowie
5. Płynie przez Piotrków
6. Do cięcia drewna
7. Żocus …
8. Król, patron I LO
9. Stolica województwa zachodniopomorskiego
10. Kwiaty rosnące na wzgórzu Monte Casino
11. Jedna z uliczek Starego Miasta
12. Pojawia się, gdy po deszczu świeci słońce
13. Wieszcz, patron żimnazjum nr 2
14. Patron piotrkowskiego oddziału PTTK
15. Wielbłąd jednogarbny
16. Piotrkowskie jezioro
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