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2) Powiatowy Urząd Pracy 
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I. LUDNOŚĆ 
 
 Na koniec 2000 roku w Piotrkowie Trybunalskim mieszkało 82.780 osób, w 
tym zameldowani czasowo. Gęstość zaludnienia na terenie miasta wynosi 1230,6 
osoby/km2. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące ludności miasta. 

 2000* 
Ludność ogółem 82.780 
Mężczyźni 43.723 
Kobiety 39.057 
Ludność na 1 km2 1230,6 
Kobiety na 100 mężczyzn 111,9 

Struktura ludno ści 
Ogółem 82.780 /100%/ 
Wiek przedprodukcyjny /0-18 lat/ 19.473 /23,52%/ 
Wiek produkcyjny M/19-65/, 
K/19-60 lat/ 

M 25.552 /30,87/ 
K 26.110 /31,54/ 

Wiek poprodukcyjny 11.645 /14,07/ 
Ruch naturalny ludności 

Małżeństwa 654 
Urodzenia żywe  798 
Zgony 922 
Przyrost naturalny - 124 

Migracje ludności 
Napływ ogółem, w tym: 499 
                                 z miast 196 
                                 ze wsi 297 
                                 z zagranicy 6 
Odpływ ogółem, w tym: 724 
                                 do miast 355 
                                 na wieś 358 
                                 za granicę 11 
Saldo migracji -255 

 
*   Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności UM  
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II.PODMIOTY GOSPODARCZE 
 

Na koniec 2000 roku w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta wpisane były 
6023 podmioty gospodarcze. 

Ilość przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w 2000 roku – 815 

Ilość przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji w 2000 roku – 862 

 
L.p. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 1999r. 2000r. 2000/99r 
I. Produkcja ogółem, w tym: 

- masarnie  
- ciastkarnie  
- piekarnie  
- wytwórnie napojów chłodzących 
- produkcja materiałów budowlanych 
- inne (odzieżowe, włókiennicze, drzewne, 

chemiczne, metalowe, itp.) 

554 
15 
15 
19 
3 
16 
 

486 

526 
15 
14 
17 
3 
18 
 

459 

94,95% 
 

II.  Handel ogółem, w tym: 
- stały (w tym hurtowy) 
- okrężny  

2719 
1455 (140) 

1264 

2565 
1334(129) 

1231 

94,34% 

III.  Usługi ogółem, w tym: 
- transportowe ogółem, w tym: 

osobowe 
bagażowe 
towarowe 

- budowlane 
- weterynaryjne 
- pralnicze, maglowanie 
- komunalne 
- odzieżowe, dziewiarskie 
- kowalskie, ślusarskie 
- kulturalno-rozrywkowe 
- poligraficzne, introligatorskie, wydawnicze 
- naprawa sprzętu AGD 
- naprawa sprzętu RTV 
- naprawa maszyn i urządzeń 
- motoryzacyjne 
- szewskie  
- kuśnierskie, skórzane, kaletnicze 
- elektryczne i elektroniczne 
- elektromechaniczne  
- fryzjerskie 
- kosmetyczne  
- fotograficzne, video 
- zegarmistrzowskie  
- optyczne  
- obrachunkowe, doradcze 
- kursy, szkolenia  

2621 
405 

187 
11 

207 
527 
22 
27 
10 
52 
56 
45 
38 
11 
30 
34 
120 
20 
7 
93 
29 
91 
23 
28 
17 
6 
86 
99 

2760 
386 

164 
10 

212 
528 
22 
23 
10 
56 
53 
45 
39 
13 
29 
31 
110 
21 
7 
98 
30 
89 
27 
29 
14 
6 
94 
110 

105,30% 
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- szklarskie  
- chemiczne (pozostałe) 
- wulkanizatorstwo 
- drzewne 
- stolarskie  
- obsługa rolnictwa 
-  usługi zdrowotne  
- pozostałe (malowanie szyldów, reklamowe, 

turystyczne, hotelarskie, porządkowe,     
geodezyjne) 

18 
6 
14 
11 
32 
14 
156 
494 

16 
6 
15 
8 
34 
14 
156 
641 

IV.  Punkty skupu surowców wtórnych  19 22 115,79% 
V. Gastronomia, w tym: 

obwoźna 
156  
22 

150 
20 

96,15% 

OGÓŁEM 6069 6023 99,24% 
  

W Urzędzie Statystycznym na koniec 2000 roku zarejestrowanych było w mieście 7861 
podmiotów gospodarczych, szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 
 

Sekcje EKD 1999 rok 2000 rok 2000/1999r. 
OGÓŁEM 7.780 7.861 101,04% 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 193 176 91,19% 
Przemysł 845 834 98,70% 
Budownictwo 628 643 102,39% 
Handel i naprawy 3.125 3.128 100,10% 
Hotele i restauracje 204 204 100% 
Transport, składowanie i łączność 572 572 100% 
Pośrednictwo finansowe 269 299 111,15% 
Obsługa nieruchomości i firm 766 904 118,02% 
Administracja publiczna i obrona narodowa 49 32 65,31% 
Edukacja 161 137 85,10% 
Ochrona zdrowia i opieka socjalna 381 379 99,48% 
Pozostała działalność usługowa, komunalna, 
socjalna i indywidualna 

587 553 94,21% 

 
 

III.WYKONANIE BUDŻETU 
 

Budżet w 2000 roku wynosił: 
                                                                                                                                                                                                                                                       
DOCHODY    -    158.483.687,50 zł.  w tym:                                                                                                                    
-   dotyczące zadań gminy           -    94.531.330,50                                                                                                                                                                                                       
-   dotyczące zadań powiatu         -    63.952.357,00                                                                                                      
WYDATKI     -   171.195.960,41 zł.  w tym:                                                                                                                 
-   dotyczące zadań gminy           -    104 473 295,41                                                                                                                                                 
-   dotyczące zadań powiatu         -    66.722.665,00 
Wykonanie dochodów za 2000 rok wyniosło  160 497 270,00 zł., co stanowi  101,27% planu, 
natomiast wykonanie wydatków wyniosło 164.920.377,00 zł., co stanowi 96,33% planu. 
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WYKONANIE    DOCHODÓW 

 Budżet wg 
uchwały 

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie % 
wykonania 

DOCHODY   OGÓŁEM 148 555 940,00 158 483 687,50 160 497 270,00 101,27 

DOCHODY  DOTYCZĄCE  ZADAŃ  GMINY 

DOCHODY  OGÓŁEM 86 968 106,00 94 531 330,50 96 397 515,00 101,97 

A.I  Dochody własne ( 1+2+3+4) 30 917 000,00 34 305 025,50 38 934 309,00 113,49 

1. Wpływy z podatków i opłat 
lokalnych 

15 525 000,00 16 083 788,50 17 618 446,00 109,54 

2.  Wpływy z podatków i opłat                           
ustalonych odrębnymi przepisami 

5 821 000,00 5 413 683,00 6 924 510,00 127,91 

3. Dochody z majątku gminy 9 471 000,00 12 583 607,00 13 667 938,00 108,62 

4. Odsetki od środków w banku 100 000,00 223 947,00 723 415,00 323,03 

A.II  Udziały w podatkach 
stanowiących dochody budżetu 
państwa 

24 543 853,00 24 535 261,00 22 106 000,00 90,10 

A.III Subwencja ogólna w tym: 20 618 507,00 22 338 834,00 22 338 834,00 100,00 

Część podstawowa  11 060,00 11 056,00 11 056,00 100,00 
Część oświatowa 17 706 758,00 18 766 104,00 18 766 104,00 100,00 
część rekomp. subwencji ogólnej dla 
gmin 

2 900 689,00 3 561 674,00 3 561 674,00 100,00 

A.IV  Dotacje celowe ( 1+2+3 ) 10 888 746,00 13 352 210,00 13 018 372,00 97,50 

1. Dotacje na zadania własne gminy 2 709 863,00 4 088 130,00 3 997 236,00 97,78 

2. Dotacje na zadania zlecone gminy 8 143 883,00 9 229 080,00 8 986 136,00 97,37 

3. Dotacje na zad. powierzone gminie 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

DOCHODY  DOTYCZĄCE  ZADAŃ  POWIATU 

DOCHODY  OGÓŁEM 61 587 834,00 63 952 357,00 64 099 755,00 100,23 

B.I  Dochody pozostałe  ( 1+2+3 ) 535 000,00 1 053 400,00 1 414 183,00 134,25 

1.  Wpływy z usług 525 000,00 525 000,00 515 149,00 98,12 

2.  Różne dochody 10 000,00 515 400,00 878 762,00 170,50 

3.  Odsetki od środków w banku  13 000,00 20 272,00 155,94 

B.II  Udziały powiatów w podatkach 
stanow. dochody budżetu państwa 

842 172,00 841 861,00 746 955,00 88,73 

B.III Subwencja ogólna w tym: 31 995 847,00 31 687 622,00 31 687 622,00 100,00 

Część oświatowa 27 169 806,00 26 861 875,00 26 861 875,00 100,00 
Część wyrównawcza 794 729,00 794 435,00 794 435,00 100,00 

Część drogowa 4 031 312,00 4 031 312,00 4 031 312,00 100,00 
B.IV  Dochody z majątku powiatu 2 000,00 176 636,00 176 636,00 100,00 
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B.V  Dotacje celowe  ( 1+2+3 ) 28 212 815,00 30 192 838,00 30 074 359,00 99,61 

1. Dotacje na zadania własne powiatu 5 280 718,00 6 461 614,00 6 361 612,00 98,45 

2. Dotacje na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej 
wykonywane przez powiat 

22 912 998,00 23 678 800,00 23 660 338,00 99,92 

3.  Dotacje na zadania powierzone   19 099,00 52 424,00 52 409,00 99,97 

 
WYKONANIE    WYDATKÓW 

 Budżet wg 
uchwały 

Budżet po 
zmianach 

Wykonanie % 
wykonania 

WYDATKI   OGÓŁEM 151 470 800,00 171 195 960,41 164 920 377,00 96,33 

INWESTYCJE 19 301 320,00 29 173 860,41 23 862 863,00 81,80 

WYDATKI  DOTYCZĄCE  ZADAŃ  GMINY 

WYDATKI  OGÓŁEM 89 721 966,00 104 473 295,41 98 621 600,00 94,40 

INWESTYCJE 17 204 320,00 26 650 304,41 21 707 313,00 81,45 

Rolnictwo 15 000,00 33 000,00 20 971,00 63,55 

Transport,   w tym: 2 402 000,00 2 172 000,00 2 138 699,00 98,47 

Inwestycje 756 000,00 618 000,00 584 775,00 94,62 

Gospodarka komunalna,   w tym: 19 519 963,00 24 533 088,00 21 550 017,00 87,84 

Inwestycje 11 041 963,00 15 860 422,00 13 341 387,00 84,12 

Gospodarka mieszkaniowa,   w tym: 3 026 000,00 4 226 000,00 3 877 945,00 91,76 

Inwestycje 1 900 000,00 3 100 000,00 2 784 927,00 89,84 

Oświata i wychowanie,   w tym: 33 625 857,00 40 312 372,41 38 172 471,00 94,69 

Inwestycje 2 806 357,00 6 228 242,41 4 154 421,00 66,70 

Kultura i sztuka 1 535 000,00 1 532 008,00 1 532 008,00 100,00 

Ochrona zdrowia,   w  tym: 1 140 000,00 1 035 500,00 952 777,00 92,01 

Inwestycje 15 000,00 45 000,00 44 876,00 99,72 

Opieka społeczna 11 660 463,00 13 881 395,00 13 862 622,00 99,86 

Kultura fizyczna i sport,  w  tym: 2 155 000,00 2 209 317,00 2 209 290,00 100,00 

Inwestycje 20 000,00 98 500,00 98 500,00 100,00 

Turystyka i wypoczynek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

Różna działalność 30 000,00 19 865,00 18 698,00 94,13 

Administracja państw. i samorz., w 
tym: 

12 890 632,00 12 985 032,00 12 758 677,00 98,26 

Inwestycje 600 000,00 640 000,00 638 452,00 99,76 

Bezpieczeństwo publiczne,  w  tym: 1 460 000,00 1 420 000,00 1 413 707,00 99,56 

Inwestycje 65 000,00 60 140,00 59 975,00 99,73 
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Różne rozliczenia 230 900,00    

Urzędy Nacz. Organów Władzy i 
Kontroli 

11 151,00 93 718,00 93 718,00 100,00 

WYDATKI  DOTYCZĄCE  ZADAŃ  POWIATU 
WYDATKI  OGÓŁEM 61 748 834,00 66 722 665,00 66 298 777,00 99,36 

INWESTYCJE 2 097 000,00 2 523 556,00 2 155 550,00 85,42 

Budownictwo 124 000,00 124 000,00 113 606,00 91,62 

Rolnictwo 540 000,00 567 000,00 567 000,00 100,00 

Leśnictwo 400,00 400,00 400,00 100,00 

Transport,   w tym: 4 018 538,00 4 060 538,00 3 803 601,00 93,67 

Inwestycje 1 675 000,00 1 732 000,00 1 475 716,00 85,20 

Gospodarka mieszkaniowa 118 350,00 118 350,00 118 346,00 100,00 

Oświata i wychowanie,   w tym: 27275806 30596355 30477673 99,61 

Inwestycje 422000 788056 676335 85,82 

Kultura i sztuka 2 361 810,00 2 484 600,00 2 484 600,00 100,00 

Ochrona zdrowia 870 099,00 875 997,00 875 982,00 100,00 

Opieka społeczna 6 228 988,00 6 602 975,00 6 569 702,00 99,50 

Kultura fizyczna i sport 11 075,00 10 470,00 10 470,00 100,00 

Turystyka i wypoczynek 60 000,00 59 722,00 59 722,00 100,00 

Administracja państw. i samorz., w 
tym: 

787 698,00 1 014 461,00 1 009 956,00 99,56 

Inwestycje  3 500,00 3 499,00 99,97 

Bezpieczeństwo publiczne 19 352 070,00 20 207 797,00 20 207 719,00 100,00 

 

IV. INWESTYCJE GMINNE 
  

Łączna wartość robót nadzorowanych przez Wydział Realizacji Inwestycji Miejskich 
Urzędu Miasta w 2000r. wynosi: 15.770.014,76 zł. 
 

GLOBALNE  PODSUMOWANIE: 

Rozdział  I                     12.006.979,24 zł. 

Rozdział  II                      3.723.207,33 zł. 

Rozdział  III              39.828,19 zł. 

R A Z E M               15.770.014,76 zł. 
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I. INWESTYCJE WŁASNE GMINY 
 PRZYGOTOWANE I REALIZOWANE PRZEZ W.R.I.M. 

 
Sumaryczna wartość robót: 12.006.979,24 zł. 

 
1. Kanalizacja w ulicy Szymanowskiego – 29.755,18 zł 

Zadanie wykonane i oddane do eksploatacji w 1999 roku. W roku 2000 zostały 
uregulowane należności pochodzące z zobowiązań. 
 

2. Kanalizacja sanitarna w ulicy Zalesickiej ( odc. od posesji 45 do posesji 87) - 
4.338,48 zł. 
Zadanie wykonane i oddane do eksploatacji w 1999 roku. W roku 2000 zostały 
uregulowane należności pochodzące z zobowiązań. 

   
3. Kanalizacja sanitarna w ulicy Zalesickiej ( na odcinku od posesji nr 127 do 

posesji 149) - 30.887,20 zł. 
Zadanie wykonane w IV kw. 2000 r. i oddane do eksploatacji protokółem odbioru 
zadania z dnia 19.12.2000 r. 

  
4. Kanalizacja sanitarna w ulicy Całej - 8.431,60 zł. 

Zadanie wykonane i oddane do eksploatacji w 1999 roku. W roku 2000 zostały 
uregulowane należności pochodzące z zobowiązań. 

 
5. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Powstańców Warszawskich -4.990,00 zł. 

Zadanie wykonane i oddane do eksploatacji w 1999 roku. W roku 2000 zostały 
uregulowane zobowiązania. 

 
6. Kanalizacja w ulicy Michałowskiej, Rolniczej i Spacerowej - 302.893,19 zł. 

Prace rozpoczęto 25.08.2000 r. w cyklu dwuletnim. Termin zakończenia przedmiotu 
ustalono na 30.06.2001r. 

 
7. Infrastruktura o ś. Jeziorna – plan – 3.100zł, wykonanie - 0 

Kwotę zaplanowano na pokrycie odszkodowania, którego wysokość ustalono decyzją 
za realizację linii napowietrznej. Właściciel odwołał się od tej decyzji. 
 

8. Budowa krytej pływalni przy ulicy Belzackiej - 4.879.637,57 zł. 
Inwestycja rozpoczęta w 1998r, kubatura 19.866 m3, powierzchnia użytkowa 
2682.5m2. Roboty budowlane i wyposażenie obiektu zakończono. Odbiór nastąpił 
4.08.2000r.  
 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Jeziorna w ulicach Świeżej, Daliowej i 
Baśniowej - 65.852,05 zł. 
Zadanie rozpoczęte w październiku 1999 r, a zakończone i przekazane do eksploatacji 
MZGK Sp.z.o.o. protokółem odbioru robót z dnia 31.01.2000 r. 

 
10. Stacja wodociągowa Uszczyn wraz z magistralą  - 53.223,81 zł. 

Zadanie Uchwałą Rady Miasta Nr XXI /346 /2000 z dnia  15.03.2000 r wstrzymane. 
Obiekt po wykonaniu bieżącej konserwacji dachów został przekazany do Biura 
Majątku Urzędu Miasta.  

 



 

 

 

11  

11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. – zakup prasy do           
odwadniania osadów - 581.764,00 zł. 
W dniu 21.11.2000 r. została zawarta umowa na kompleksową dostawę i montaż 
używanej mobilnej prasy odwadniania osadów wraz z niezbędnym wyposażeniem i 
uruchomieniem. Prasa została dostarczona i przekazana w dniu 14.12.2000 r.              

 
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Folwarcznej - 89.619,82 zł 

Prace zakończono i przekazano w użytkowanie MZGK Sp. z o.o. dnia 29.09.2000 r. 
Budowa kanalizacji sanitarnej spowoduje likwidację szamb i zapewni dalszy rozwój 
budownictwa jednorodzinnego. 
 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gęsiej – plan 1.200zł, wykonanie - 0 
SKB nie przekazał do WRIM dokumentacji technicznej oraz nie podpisał umowy 
partycypacyjnej i nie wniósł udziału finansowego. Wobec powyższego inwestycja nie 
została realizowana w 2000 r. 

 
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rodziny Rajkowskich -167.020,19 zł 

Rozpoczęto roboty w lipcu 2000 r, a zakończono i przekazano do eksploatacji 
protokółem odbioru zadania w dniu 30.10.2000 r. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej 
pozwoli zlikwidować szamba na osiedlu domków jednorodzinnych w zachodniej 
części miasta i umożliwi dalszy rozwój budownictwa jednorodzinnego.   

 
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczowskiej i Świerczów - 267.444,26 zł 

termin odbioru robót w styczniu 2001 r. 
 
16. Sieć wodociągowa w ulicy Parafialnej - 50.121,78 zł 

Dokumentacja opracowana przez mieszkańców. Dnia 30.12.2000r. zakończono zakres 
podstawowy umowy. Ze względu na konieczność wykonania robót nie objętych 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, przewiduje się termin odbioru robót w 
końcu styczna 2001 r. 
 

17. Wodociąg i kanalizacja w ulicy Głębokiej - 38.128,40 zł 
             Zadanie zrealizowane i odebrane protokółem odbioru zadania z dnia 26.07.2000 r. 

 
18. Wodociąg w ulicy Partyzantów - 10.163,66 zł 
 Zadanie wykonano w IV kw. 2000 r. i oddane do eksploatacji protokółem odbioru 

końcowego w dniu 21.12.2000 r. 
 
19. Punkty zlewne ścieków -13.483,85 zł 

Przetarg do tej pory nie został rozstrzygnięty, Wydział Realizacji Inwestycji Miejskich 
wystąpił do Wydziału Programowania i Rozwoju Miasta z prośbą o zabezpieczenie 
środków na rok 2001 i zmianę terminu realizacji do końca czerwca 2001. Termin 
koniec czerwca uzasadniony jest możliwością uzyskania środków z WFOŚiGW. 

 

20. Przejście ciepłociągu pod torami PKP -    9.641,00 zł. 
          Opracowano dokumentację techniczną – zasadniczą. W trakcie wykonania 

dokumentacja na przebudowę kabli elektrycznych oraz rozstrzygnięcie kolizji 
ciepłociągu z kablami łączności kolejowymi. Na posiedzeniu Zarządu Miasta w dniu 
31.07.2000 r. zdecydowano przesunąć realizację na 2001 rok. 
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21. Schronisko dla bezdomnych zwierząt -8.025,50 zł. 
          Przetarg na projektowanie odbył się 09.06.2000 r. Zawarto umowę na opracowanie 

projektu budowlano – wykonawczego z terminem 30.11.2000 r, a następnie z uwagi 
na zmianę programu użytkowego schroniska aneksowano termin na 28.02.2001 r.  

 

22. Budowa targowiska przy ulicy Wyzwolenia - 357.586,86 zł 
          Budowę targowiska rozpoczęto dnia 15.09.1999r. Obiekt odebrano dnia 06.06.2000 r. 

i przekazano w użytkowanie Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. 
 
23. Budowa targowiska przy ulicy Modrzewskiego -  5.237,75 zł 
          Poniesiono nakłady na przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji 

technicznej. Inwestycja planowana do wykonania w 2001 r.  
 

24. Budowa Parku 2000 przy ulicy Belzackiej - 14.500,11 zł. 
Wykonano w ramach zagospodarowania zieleni roboty przygotowawcze: wytyczenie, 
oczyszczenie terenu z gruzu, karczowanie i roboty ziemne. Termin rozpoczęcia  
ustalono na 15.11.2000 r. a termin zakończenia na dzień 31.10.2001 r. 

 
25. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka -145.493,05 zł. 

Prace zakończono i odebrano protokółem odbioru robót dnia 25.09.2000 r.            

 
26. Termomodernizacja budynku II LO - 208.115,33 zł 

 Dnia 07.08.2000 r. rozpoczęto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę 
okienną PCV oraz ślusarkę drzwiową aluminiową. Wykonano i odebrano protokółem 
odbioru robót w dniu 10.10.2000 r. 

 
27. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 95.383,70 zł 

Obiekt został zakończony i oddany do użytku w 1999 r. W 2000 roku zostały do 
zrealizowania zobowiązania finansowe. 
 

28. Budowa ulicy Projektowanej Nr 1 od ulicy Sulejowskiej do Rakowskiej 
29.148,91zł 
Opracowano i uzgodniono koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy. Biuro 
Projektów jest w trakcie uzgadniania projektu budowlanego z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym.  

 
29. Obwodnica północna – projektowanie ulic ( dokumentacja techniczna ) 
 

� Modernizacja ulicy Sulejowskiej na odc. od granic miasta do ul. Projektowanej I 
� Budowa fragmentu obwodnicy – rondo ul. Sikorskiego do ul. Słowackiego 
� Budowa fragmentu obwodnicy – rondo ul. Sikorskiego do ul. Dmowskiego 

  Plan nakładów - 40.000,00 zł, wykonanie 0. Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 
13.12.2000 r. wprowadzono do planu budżetu miasta rozpoczęcie opracowania 
projektów technicznych ulic. Do końca roku 2000 rozpoznano lokalizację i kategorię 
ulic oraz uzgodniono z geodetami terminy i kwoty opracowania map sytuacyjno – 
wysokościowych.  

 
30. Budowa Szkoły przy ulicy Kostromskiej - 1.979.867,98 zł 

          Zadanie rozpoczęto w 1997 r. – termin zakończenia 2002 r. Roboty wstrzymane w 
lutym 2000 roku – brak środków finansowych, a wznowione we wrześniu 2000 r. 
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Wykonano w IV kw.2000 r. docieplenie segmentu „A”, „B”, „C” wraz z instalacją c.o.       
w systemie energooszczędnym. Powyższy zakres robót umożliwia ekonomiczną 
gospodarkę ciepłem dla potrzeb szkoły.  

 
31. Modernizacja basenu kąpielowego i zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole        

Podstawowej Nr 14 - 2.174.553,07 zł 
          Prace rozpoczęto dnia 11.10.1999 r. Przewidywany termin odbioru 31.01.2001 r. W 

roku 2001 w oparciu o preliminarz kosztów będą zabezpieczone środki na 
wyposażenie krytej pływalni. 

 
32. Budowa Trasy W-Z - 162.383,70 zł 

Do dnia 31.12.1998 r. budowa trasy W-Z była inwestycją prowadzoną przez Urząd 
Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. W wyniku reformy administracyjnej inwestycja 
przeszła na finansowanie i prowadzenie przez Urząd Miasta  w Piotrkowie Tryb. 
Wybudowano jezdnię północną od ulicy Sienkiewicza i włączono za tunelem 
północnym w jezdnię południową na wysokości posesji przy ul. Górnej 1. 
Kompleksowo zrealizowano jezdnię południową wraz z chodnikami i pasami zieleni. 
Trasa W-Z w zakresie opisanym powyżej, od 30.06.1999 r. jest użytkowana. Dalsze 
odcinki jezdni północnej powyżej posesji przy ul. Górnej 1 do ul. Armii Krajowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną będą realizowane po dokonaniu wykupów 
działek w pasie drogowym. Aneksem z dnia 29.09.2000 r. zmieniono termin 
zakończenia zadania na dzień 05.10.2002 r. W I półroczu 2000 r. zagospodarowano 
teren trasy W-Z na odcinku od ulicy Sienkiewicza do torów PKP. Wykonano ścieżkę 
rowerową, zieleń, ogrodzenie i roboty elektroenergetyczne. 

 
33. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ulica Sienkiewicza 10/12 - 

219.287,24 zł 
W ramach poniesionych kosztów zapłacono zobowiązania z 1998 roku. W 2000 roku 
wykonano zgodnie z harmonogramem i umową prace związane z zabezpieczeniem 
wykonanego zbrojenia. Termin zakończenia uzależniony od zapewnienia środków 
finansowych. 

 
 

II.  INWESTYCJE ZLECONE - REALIZOWANE PRZEZ INNE WYDZIAŁ Y 
UM  -  NADZOROWANE PRZEZ WRIM 

 
Sumaryczna wartość robót: 3.723.207,33 zł. 

 
1.   Remont ulicy M. C. Skłodowskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ulicy 

Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb. wraz z budową kanalizacji deszczowej - 
1.238.741,39 zł (Płatności za wykonane roboty wg umowy nastąpią w 2001r. i 2002 r.) 

   Prace remontowe zostały rozpoczęte 30.05.2000r. Roboty wykonane i odebrane 
protokółem odbioru zadania z dnia 09.08.2000 r. 

 
2. Budowa ulicy Kostromskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Łódzkiej 

              - 1.313.332,39 zł 
  Dokonano odbioru końcowego dnia 06.07.2000 r. 

 
3. Budowa ulicy Żeromskiego ( odc. od ul. Próchnika do Al. 3-go Maja) - 

341.327,91zł 
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 Roboty wykonane i odebrane protokółem odbioru zadania z dnia 08.09.2000 r. 
 

4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic – Wojska Polskiego i 
Kostromskiej - 202.528,46 zł 

 
5. Remont obiektu mostowego wraz z dojazdami przez rzekę Strawkę w ciągu ulicy 

Dworskiej - 438.963,01 zł (Finansowanie zadania zostało wynegocjowane drogą 
przetargu na lata 2001 i 2002) 
Roboty rozpoczęto dnia 14.06.2000 r, a zakończono dnia 26.09.2000 r. 

 
6. Antykorozyjne zabezpieczenie ścian budynku przy Al. 3-go Maja 31 - 29.321,28 zł 

Roboty zrealizowane w lipcu 2000 r. 
 

7. Modernizacja pomieszczeń dla Klubu Abstynenta „Nowa Droga” - 44.875,80 zł 
 Prace remontowe rozpoczęto dnia 11.09.2000 r, a zakończono i odebrano protokółem 

odbioru zadania dnia 14.12.2000 r. 

 
8. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 114.117,09 zł 

Roboty remontowe rozpoczęto 08.08.2000 r. Termin zakończenia robót przesunięto na 
28.02.2001 r. 

 
 

III.  INWESTYCJE ZLECONE - NADZOROWANE PRZEZ WRIM 
 

Sumaryczna wartość robót: 39.828,19  zł. 
 
1. Nadzór nad wymianą stolarki w budynku MOK w Al. 3 – go Maja - 15.385,47 zł. 

 
2. Liceum Ogólnokształcące Nr IV - 2.361,71 zł. 

 Wykonano remont kotła KZ-5 z wymianą rur i wykonaniem ocieplenia. Termin 
realizacji: 18.10.2000 r. – 21.10.2000 r. 

 
3. Zespół Szkół Odzieżowych - 10.527,98 zł. 

Wykonano remont kotła KZ-5. Termin realizacji: 02.10.2000 r. – 10.10.2000 r. 
 

4. Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Żwirki - 3.158,83 zł. 
Termin realizacji: 20.11.2000 r. – 26.11.2000 r. 

 
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ulicy Jerozolimskiej - 8.394,20 zł. 
 Wykonano remont kotła c.o. Termin realizacji: 02.10 – 15.10.2000 r. 
 

V. INFRASTRUKTURA TECHN. 
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 
 W mieście funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji. Kanalizacja deszczowa jest 
słabo rozbudowana, składa się z odcinków kanałów budowanych dla potrzeb odwodnienia 
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poszczególnych dzielnic, ulic lub ich części. Wiele ulic w centrum miasta nie posiada 
kanalizacji deszczowej. 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej stanowi majątek gminy, a eksploatowana jest 
przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. Wg stanu na koniec 2000 roku: 

długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła – 128,17 km 

długość sieci wodociągowej magistralnej– 11,9 km 

przyłącza wodociągowe do budynków – 41,08 km 

długość sieci kanalizacji sanitarnej – 118,04 km 

przykanaliki do budynków – 42,09 km 

 1998 r. 1999 r. 2000 r. 
Sieć wodociągowa rozdzielcza w km /bez przyłączy/ 120,7 123,1 128,17 
Sieć kanalizacyjna w km  /bez przyłączy/ 108,0 114,0 118,04 
Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych  5067 5164 5334 
Liczba połączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych 1852 1914 2026 
Woda dostarczona odbiorcom razem w dam3 
w tym:       woda dostarczona gospodarstwom domowym w dam3 

woda dostarczona na cele produkcyjne w dam3 

4263,1 
3186,6 
480,4 

4191,7 
3071,2 
527,7 

3893,1 
2878,3 
474,6 

Ścieki odprowadzone w dam3  

w tym:                                                  od gospodarstw domowych 
                           od jednostek działalności produkcyjnej 

4657,8 
2952,1 
1150,3 

4492,3 
2858,8 
1110,4 

4216,3 
2668,8 
1092,9                                      

 

Oczyszczanie ścieków i osady ściekowe 

Wielkość oczyszczalni 
wg projektu 

m3/dobę 30.400 

liczba równoważnych mieszkańców (LRM) 123.550 

 

Ścieki w dam3 

dopływające do oczyszczalni 6.509 

oczyszczane ogółem 6.509 

w tym bez ścieków opadowych i dowożonych oraz 
bez wód infiltracyjnych 

4.216 

Osady z oczyszczalni 
ścieków w tonach suchej 

masy 

wytworzone w ciągu roku 1221 

na cele nieprzemysłowe 1221 

Szacunek liczby ludności odsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków – 75000 osób 

W 2000 roku Urząd Miasta zrealizował i przekazał w użytkowanie MZGK Sp. z o.o. 
następujące inwestycje: 

1. Kanał sanitarny w ul. Rolniczej – odc. od ul. Lelewela do torów PKP 

2. Kanał sanitarny w ul. Sulejowskiej – odc. od ul. Tkackiej do nr 96 

3. Sieć wodociągową na terenie os. Jeziorna I 

4. Kanał sanitarny Jeziorna I (ul. Świeża, Daliowa, Baśniowa) 

5. Kanalizacja sanitarna graw. i kanał tłoczny w ul. Całej  

6. Przyłącze wodociągowe i kanał sanitarny – Targowisko Miejskie ul. Wyzwolenia 
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7. Kanał sanitarny w ul. Folwarcznej z przyległymi uliczkami 

8. Wodociąg w ul. Głębokiej  

9. Kanał sanitarny w ul. Głębokiej 

10. Kanał sanitarny w ul. Zalesickiej 

11. Kanał sanitarny grawitacyjno-ciśnieniowy w ul. R. Rajkowskich  

12. Wodociąg w ul. Partyzantów od ul. Wilczej do nr 12 

13. Wodociąg w ul. Parafialnej  

14. Kanał sanitarny w ul. Świerczów i ul. Świerczowskiej 

 

CIEPŁOWNICTWO 
 Długość miejskiej sieci ciepłowniczej na koniec 2000 roku wynosiła 40,9km, z czego 
sieć magistralna 13,5, sieć rozdzielcza 11,9 km, sieć przyłączeniowa 15,5km. W mieście 
znajdują się dwie ciepłownie miejskie (C1, C2) 

 W 2000 roku Urząd Miasta zrealizował i przekazał w użytkowanie MZGK Sp. z o.o. 
następujące inwestycje: 

1. Sieci i przyłącza cieplne na Osiedlu Wyzwolenia w ul. Działkowej z przyłączami do 
budynków ul. Działkowa 12, 20, P. Skargi 9, P. Ściegiennego 3. 

2. Przyłącze do węzła Basenu przy ul. Belzackiej 

3. Przyłącze do bl. 13 ul. Armii Krajowej 17/25 

4. Przyłącze do bl. 22 Osiedla Górna 

5. Przyłącze do MOPR ul. Próchnika 34 

6. Modernizacja przyłącza do basenu przy ul Próchnika 

7. 12 węzłów cieplnych. 

W 2000 roku prowadzono dalszą automatyzację węzłów cieplnych – w 52 zamontowano 
automatykę pogodową. 

 

SIEĆ GAZOWA 
Liczba odbiorców gazu w 2000 roku wynosiła ogółem 22.319. Łączna długość sieci 
gazowej i przyłączy w mieście na 31.12.2000 r. wynosiła 145,6 km. 

 W ramach inwestycji dla osiedla ”Poprzeczna” w Piotrkowie Tryb. wykonano 
gazociąg śr/c i n/c Ø 110 L – 132,50, Ø 160 L – 83,50 oraz posadowiono stację 
redukcyjno-pomiarową II º Q – 300 Nm3/h. 

 W ramach modernizacji przebudowano gazociąg w ul. Narutowicza i Dzielnej 
Ø 160 mm L -  852,40 mb. Przebudowano również 16 szt. przyłączy do istniejących 
budynków. Na rok 2001 Rejon Gazowniczy nie planuje inwestycji i modernizacji 
gazociągów w Piotrkowie Tryb.  
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SIEĆ ENERGETYCZNA 
ENERGIA ELEKTRYCZNA drobny odbiór wielki odbiór 
ilość odbiorców 33.775 171 
sprzedaż energii 69.785 MWh 110.349 MWh 
zużycie energii (na jednego odbiorcę) 2,066 MWh 645,315 MWh 

 
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski zrealizował w 2000 roku następujące inwestycje 
na terenie miasta: 

� wyprowadzenie linii niskiego napięcia ze stacji Stolarska na Sulejowską, 

� rozbudowa sieci niskiego napięcia przy ulicy Łódzkiej, 

� zasilanie pływalni przy ulicy Belzackiej, 

� zasilanie osiedla Pawłowska, 

� zasilanie osiedla Szczekanica, 

� zasilanie osiedla Wojska Polskiego, 

� budowa sieci nn w ulicy Folwarcznej, 

� zasilanie Domu Towarowego Leader Price przy ulicy Szkolnej, 

� rozbudowa sieci niskiego napięcia przy ulicy Kościelnej, 

� zasilanie Aresztu Śledczego przy ul. Wroniej, 

� wymiana awaryjnych kabli SN - 4 linie kablowe, 

 

DROGI 
Ogólna długość dróg w mieście wynosi 240,5 km, w tym: 
• krajowe – 11,3km, 
• wojewódzkie – 4,4km,  
• powiatowe – 78,1km, 
• lokalne miejskie – 146,7km 
 

VI. KOMUNIKACJA 
MIEJSKA 

W 2000 roku Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. obsługiwał 12 linii autobusowych, 
natomiast 4 obsługiwane były przez prywatnych przewoźników, posiadających umowy. 
Liczba przystanków wynosi 205. 

Liczba autobusów MZK wynosi 42 sztuki, ich średni wiek to 11 lat i 7 miesięcy. Stan 
techniczny 75% z nich określany jest jako dobry, natomiast 25% jako dostateczny. 

Łączny przebieg wg zawartych umów wyniósł w 2000 roku 1.595.999km, 
przewieziono łącznie 4.960tys. pasażerów. 

W 2000 roku wykonano następujące inwestycje w dziedzinie komunikacji: 
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1. zmiana ogrzewania z węglowego na olejowe w budynku przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 73 – 35.714,05zł 

2. zakup przez MZK Sp. z o.o. 1 szt. Autobusu Jelcz M081MB – 317.200,00zł (w tym 
Gmina Piotrków Tryb. przeznaczyła kwotę 250.000,00.zł, poprzez wniesienie do Spółki 
dodatkowych udziałów w formie aportu) 

3. zakup 3 autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych– 885.615,00zł (w tym: Gmina– 559.357,00zł, PFRON– 326.258,00zł) 

W ramach napraw i konserwacji urządzeń przystankowych – naprawiano wiaty, naprawiano i 
konserwowano konstrukcje przystankowe i ławki oraz uzupełniano brakujące szyby w 
wiatach przystankowych na łączną kwotę 48.652,68zł. 
 W 2001 roku planowany jest zakup 6 autobusów niskopodłogowych, przystosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 2.044.476,00zł (PFRON– 1.328.909,00zł). 
  

VII. MIESZKALNICTWO 
 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
Komunalne zasoby mieszkaniowe zarządzane są przez Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb.  

Wg stanu na 31.12.2000 r. własnością Gminy Piotrków Tryb. jest 268 budynków.  

Powierzchnia oczynszowana lokali mieszkalnych wynosiła 260.793 m2.  

Powierzchnia oczynszowana lokali użytkowych - 14.302,92 m2.  

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane obejmują 6.209 lokali.  

Bilans zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez TBS: 

a) budynki Gminy         - 268   o pow. -          85.906,32 m2 

 b) budynki Skarbu Państwa     -     6   o pow. -            1.531,00 m2 

 c) budynki stanowiące współwłasność -   20   o pow. -            4.574,02 m2 

 d) budynki w zarządzie bez zlecenia    -   84   o pow. -          21.698,00 m2 

 e) budynki wspólnot mieszkaniowych -   93   o pow. -        149.931,00 m2 

 f) budynki TBS      -    3    o pow. -            2.589,00 m2 

 

STRUKTURA WIEKU BUDYNKÓW: 

 a) budynki przedwojenne     -         420 szt. 

 b) budynki wzniesione w latach 50 - 60   -  29 szt. 

 c) budynki wzniesione w latach 60 - 70   -    8 szt. 

 d) budynki wzniesione po 1970 r.    -  14 szt. 

 e)budynki wzniesione w 1999 r. (TBS)   -    2 szt. 

       f) budynek przedwojenny kompleksowo zrewitalizowany w 2000 r. (własność TBS) 
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STAN TECHNICZNY LOKALI 

Zróżnicowany standard zasobu mieszkaniowego Gminy, wynikający z wcześniejszych 
zaniedbań w sferze technicznego utrzymania budynków mieszkalnych powoduje, że wpływy 
z tytułu czynszu są najmniejsze tam, gdzie potrzeby finansowe na doprowadzenie budynków 
do odpowiedniego stanu technicznego są bardzo duże. Wpływy czynszowe z komunalnego 
zasobu mieszkaniowego przy stawce maksymalnej czynszu 2,60 zł oraz zniżkach przyjętych 
przez Radę Miejską (tabela i wykres poniżej) są niewystarczające na pełne pokrycie kosztów 
technicznego utrzymania. Powoduje to konieczność przeznaczenia na remonty zasobu 
mieszkaniowego wpływów za czynsze lokali użytkowych oraz dodatkowego dofinansowania 
z budżetu Gminy. Jednak potrzeby w zakresie remontów są niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do możliwości wygenerowania środków na ten cel. W roku 2000 z wpływów 
czynszowych wykonano na zarządzanym zasobie roboty na kwotę 1.330.400 zł.  

Ponadto z budżetu Gminy do wysokości 2.116.509 zł kontynuowano w 2000 r. proces 
termomodernizacji  budynków mieszkalnych - 6 budynków i sieć wysokich parametrów 
zrealizowanych w ramach zadań: „Uciepłownienie Osiedla Wyzwolenie etap IV” i 
„uciepłownienie Osiedla Piastowskie”. Remonty gruntowne wykonane na zasobie 
mieszkaniowym zrealizowane w 2000 r. były dotowane przez Gminę kwotą 500.654 zł.   

Struktura powierzchni zasobu mieszkaniowego zarządzanego - objętego czynszem 
regulowanym - wg kryterium wysokości czynszu regulowanego - czynsz najwyższy 

2,60 zł/m2 p.u. 

2,28%

3,74%

0,77%

3,81%

6,03%

2,57%

0,70%

9,47%

3,09%

3,51%
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4,76%
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REALIZACJA LIST osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w gminnym zasobie mieszkaniowym 
w Piotrkowie Trybunalskim - stan na 31 grudnia 2000 r. 

  Ilość osób 
umieszczonych na liście 

Ilość zawartych  
umów najmu 

Lokale 
wskazane 

Osoby 
oczekujące 

 
Uwagi 

Lp. Rodzaj listy od 1996 r. do 
31.12.2000 r. 

w tym  
w 2000 r. 

od 1996 r. do 
31.12.2000 r. 

w tym  
w  2000r. 

w trakcie 
umowy 

na wskazanie 
lokalu 

Sprawy nieaktualne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
 
Lista osób 
zakwalifikowanych 

 
256 

 
24 

 
122 

 
34 

 
- 

 
102 

 
32 

Skreślenie z listy, 
rezygnacja, eksmisja, 
oczekujący na lokal 

 na lokale zamienne.  9,38 % 47,66 % 13,28 % - 39,84 % 12,50 % zmarł. 
 

2. 
 
Lista osób 
zakwalifikowanych 

 
126 

 
40 

 
51 

 
11 

 
- 

 
67 

 
8 

Spłata zadłużenia, zamiany, 
wskazania lokalu w 
zasobach 

 na lokale socjalne.  31,74 % 40,48 % 8,73 % - 53,17 % 6,35 % prywatnych, oczekujący na 
lokal zmarł. 

 
3. 

Lista osób 
zakwalifikowanych 

 
166 

 
22 

 
83 

 
15 

 
- 

 
77 

 
6 

 
Rezygnacja. 

 na najem lokalu.  13,25 % 50% 9,04 % - 46,39 % 3,61 %  
 

4. 
 
Lista osób 
zakwalifikowanych 

 
140 

 
11 

 
40 

 
10 

 
- 

 
100 

 
- 

 
Weryfikacja listy w trakcie. 

 na lokale do remontu.  7,86 % 28,57 % 7,14 % - 71,43 % -  
 

5. 
Lista osób 
zakwalifikowanych 
na zamianę z Urzędu. 

 
10 

 
4 

 
5 

 
2 

 
- 

 
5 

 
- 

 

 R A Z E M: 698 101 301 72 - 351 46  
   14,47 % 43,12 % 10,32 % - 50,29 % 6,59 %  

 
 Lista osób 

zakwalifikowanych do 
regulacji tytułu prawnego. 

 
222 

  
189 

 
16 

 
 

 
12 

 
       21 
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Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2000 roku: 2 mieszkania 

Ogólna liczba lokali mieszkalnych:    6800 o powierzchni 305.935,36 m2 

Ogólna powierzchnia oczynszowanych lokali: 

- mieszkalnych      305.935,36 m2 

- użytkowych      13.367,93 m2 

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane:    109 budynków – 6800 mieszkań 

Struktura wieku zasobów mieszkaniowych: 

 wybudowanych w latach: 1958 – 1965  14 budynków 

     1966 – 1970  20 budynków 

     1971 – 1970  22 budynki 

     1976 – 1980  18 budynków 

     1981 – 1985  22 budynków 

     1986 – 1990  5 budynków 

     1991 – 1995  7 budynków 

1998 1 budynek 

Stan techniczny budynków zależny jest od ich wieku, ponad połowa budynków ma 
więcej niż 25 lat. 

Do budowy używane były materiały nie najwyższej jakości a i montaż elementów nie 
był zbyt staranny. Znacznie zużyta jest instalacja elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i 
centralnego ogrzewania oraz gazowa. Modernizacji wymagają węzły cieplne wybudowane w 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Regeneracji należy poddać stropodachy wraz z 
ich ociepleniem. W złym stanie jest stolarka okienna. Należy dokończyć docieplenia ścian 
zewnętrznych budynków.  

Powyższe powoduje, że na  likwidację wad technologicznych oraz konserwację 
starzejących się zasobów potrzebne są znaczne środki finansowe, które Spółdzielnia może 
wygospodarować tylko z opłat za używanie mieszkań, wnoszonych przez członków 
Spółdzielni.       

  

VIII. ŚRODOWISKO 
NATURALNE 

ZIELEŃ  MIEJSKA 
Struktura powierzchni terenów zieleni. 

Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się trzy parki: 
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1) Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego o powierzchni 6,3ha (w tym wód 0,4ha). Park 
położony pomiędzy ul. St. Żeromskiego, Parkową i Franciszka Żwirki. Obiekt wpisany 
do rejestru zabytków. Park miejski powstały w 1916 roku. Posiada cechy włoskich i 
francuskich ogrodów geometrycznych. Park jest jednym z największych skupisk zieleni 
zorganizowanej na terenie miasta. Posiada duże walory zabytkowe i przyrodnicze. 

2) Park Belzacki położony przy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim. Park podworski 
o charakterze krajobrazowym założony w II połowie XIXw. Obiekt wpisany do rejestru 
zabytków. Powierzchnia Parku ogółem wynosi 7,5ha, w tym powierzchnia wód 0,8ha. 
Gmina Piotrków Trybunalski włada w chwili obecnej częścią północną parku o 
powierzchni 3,22 ha. 

3) Park Śródmiejski im. Jana Pawła II zlokalizowany jest w centrum miasta pomiędzy ul. 
Słowackiego i Narutowicza. Stanowi on teren zieleni otwartej służącej do wypoczynku 
biernego. Powierzchnia parku wynosi ok. 1,59ha. 

Na terenie miasta znajduje się również ogród botaniczny. Ze względu na funkcję którą pełni, 
zaklasyfikowany jest do terenów zieleni specjalnego przeznaczenia. Ogród botaniczny został 
wydzielony w 1927r. z części południowej Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Teren o 
pow. 0,9ha wpisany do rejestru zabytków. 

 Tereny zieleni miejskiej stanowią również zieleńce, zieleń na placach i ulicach. Zieleń 
miejską uzupełniają tereny pracowniczych ogrodów działkowych, zieleń na cmentarzach, 
zieleń towarzysząca zabudowie osiedlowej i indywidualnej oraz zieleń towarzysząca 
obiektom: usług kulturalno-społecznych, usługowo-handlowym i przemysłowym, usług 
gospodarczych, usług technicznych. 

 

Liczba wysadzonych drzew i krzewów. 

W 2000r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonał nasadzeń drzew i 
krzewów w ilości 2.431 szt. drzew i 8.734 szt. krzewów. 

 

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta. 

W ramach bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonano: 

- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, 

- nasadzenia drzew i krzewów, 

- nasadzenia roślin kwietnikowych oraz ich pielęgnację, 

- zabiegi agrotechniczne związane z uprawą roślin oraz trawników, 

- bieżącą konserwację urządzeń technicznych i wyposażenia. 

 

W zakresie utrzymania zieleni przeprowadzono w 2000r. dwie inwestycje: 

1. Rewaloryzacja zabytkowego Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 

2. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Belzackiego. 

W ramach tych inwestycji przeprowadzono kompleksowo zabiegi pielęgnacyjne 
drzew i krzewów rosnących na terenach parków, wymieniono ławki i kosze na śmieci. 
Ponadto w Parku Belzackim wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego. Zadania 
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współfinansowane były z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
W roku 2000 na terenie miasta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badał 

następujące komponenty środowiska: 

� Powietrze 

- w stacji monitoringu krajowego przy ul. Belzackiej 78a – ciągłe pomiary stężeń 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM 10, tlenku węgla, ozonu i 
podstawowych parametrów meteorologicznych, 

- w punkcie przy ulicy Bawełnianej 18 (teren siedziby Delegatury) – pomiary opadu pyłu 
oraz ilości i odczynu opadów atmosferycznych. 

Delegatura koordynuje również pomiary zanieczyszczeń powietrza w funkcjonujących na 
terenie Piotrkowa 6 punktach zakładowych (monitoring lokalny). 

� Rzekę Strawę 

- w punkcie przy ulicy Włókienniczej 

� Wody podziemne – w 8 punktach pomiarowych: 

- 1 studnia na ujęciu miejskim w Zalesicach 

- 2 studnie na ujęciu miejskim Szczekanica 

- 3 studnie na ujęciu miejskim Żwirki 

- 1 studnia należąca do bazy CPN przy ul. Metalowców 

- 1 studnia należąca do Piotrkowskiej Fabryki Mebli przy ul.Sulejowskiej. 

Stężenia dwutlenku siarki 

 Średnioroczne stężenie SO2 zmierzone w stacji monitoringu krajowego przy ul. 
Belzackiej wynosiło 13 µg/m3, co stanowiło 33% wartości dopuszczalnej. Norm nie 
przekraczały również stężenia średniodobowe i 30- minutowe. W punktach zakładowych 
średnioroczne stężenia SO2 wahały się od 6 do 25 µg/m3 (15-63% wartości dopuszczalnej). 
Najwyższe stężenia stwierdzono w punkcie przy ul. Lelewela. 

 

Stężenia dwutlenku azotu. 

 Pomiary stężeń NO2 wykonywane były w stacji monitoringu krajowego przy ul. 
Belzackiej. Wartość średnioroczna w roku 2000 wynosiła tam 16,2 µg/m3, co stanowiło 40% 
normy. Stężenia średniodobowe i 30- minutowe mieściły się w granicach wartości 
dopuszczalnych. 

 

Stężenia pyłu zawieszonego. 

 Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego w stacji przy ul. Belzackiej (pomiary 
stężeń pyłu o średnicy ziaren < 10 µg) wynosiło 30 µg/m3 przy wartości dopuszczalnej PM 10 
wynoszącej 50 µg/m3. W punktach zakładowych mierzono stężenia pyłu zawieszonego 
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ogółem metodą reflemetryczną; wartości średnioroczne kształtowały się w granicach 12 – 23 
µg/m3. Stężenia średnio-dobowe na całym badanym terenie nie przekraczały normy. 

 

Stężenia tlenku węgla 

 Średnioroczne stężenie tlenku węgla mierzone w stacji monitoringu przy ul. 
Belzackiej wynosiło 840 µg/m3, stanowiło to 42% wartości dopuszczalnej wynoszącej 2000 
µg/m3. Nie stwierdzono przekroczeń norm stężeń średniodobowych i 30- minutowych. 

 

Stężenia ozonu     

 W przypadku ozonu troposferycznego norma określona jest dla średniej wartości 8- 
godzinnej z godz. 1000 – 1800; wynosi ona 110 µg/m3. W punkcie przy ulicy Belzackiej była 
ona przekraczana od kwietnia do sierpnia; najczęściej w maju (45,2% czasu badanego 
okresu). Najwyższe 8- godzinne stężenie ozonu wynosiło 182 µg/m3. Występowanie 
wysokich stężeń ozonu związane jest z nasłonecznieniem i wysoką temperaturą powietrza. 

 

Opad pyłu    

 Roczne wielkości opadu pyłu na terenie Piotrkowa Tryb. wahały się od 30 do 124 
g/m2, a więc nie przekraczały normy 200 g/m2. 

 

Opady atmosferyczne 

 W punkcie przy ulicy Bawełnianej ilość opadów atmosferycznych w roku 2000 
wynosiła 538 mm. Odczyn opadów był zróżnicowany. Większość – 60% badanych prób 
posiadało odczyn obojętny, 16% prób – odczyn zasadowy, 15% - odczyn lekko kwaśny 
(naturalny dla opadów z terenów niezanieczyszczonych), pozostałe 9%  - odczyn kwaśny (w 
tym 1% bardzo kwaśny). 

 

Stan czystości rzeki Strawy 

 Wg badań wykonanych w roku 2000 wody rzeki Strawy, które celowo winny spełniać 
warunki II klasy czystości nie odpowiadały normom. W punkcie przy ul. Włókienniczej w 
stężeniach ponadnormatywnych występowało 8 wskaźników: przewodność elektrolityczna, 
stężenie tlenu rozpuszczonego, stężenia substancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu 
azotynowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz miano coli typu fekalnego. 

Przyczyna zanieczyszczenia rzeki pozostaje niezmienna od lat: nierozwiązany problem 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta i odprowadzanie ścieków bezpośrednio do rzeki z 
posesji w starej części miasta. 

 

Jakość wód podziemnych 

 Badania wód z ujęć miejskich: Żwirki, Szczekanica i Zalesice (6 studni) w 4- 
stopniowej skali jakości wód podziemnych odpowiadały klasie II, czyli wodom średniej 
jakości. Wody z ujęć zakładowych należały do wód słabej jakości – bądź ze względu na 
wysoką zawartość żelaza (ul. Metalowców), bądź ze względu na wysokie przewodnictwo 
elektrolityczne (ul. Sulejowska). 
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Oczyszczalnia ścieków w Zalesicach 

 Miejska oczyszczalnia ścieków w Piotrkowie Tryb. posiada aktualne pozwolenie 
wodno- prawne na odprowadzanie ścieków i eksploatację urządzeń do oczyszczania. 
Pozwolenie ważne jest do dnia 30 czerwca 2004 roku. 

 Kontrola przeprowadzona z poborem prób ścieków odprowadzanych do rzeki 
Moszczanki w dniu 6 stycznia 2000 roku wykazała, że są dotrzymane parametry 
dopuszczalne określone w pozwoleniu wodno-prawnym. Ponadto w wyniku kontroli 
stwierdzono: 

� uregulowany stan formalno-prawny w zakresie postępowania z odpadami 
powstającymi w wyniku funkcjonowania oczyszczalni, 

� prowadzenie ewidencji odpadów, 

� prowadzenie rejestrów ilości odprowadzanych ścieków – w dniu kontroli 
odprowadzono 15 840 m3/dobę, 

� wykonywanie badań jakości ścieków i wód rzeki Moszczanki, 

� prawidłową eksploatację urządzeń do oczyszczania ścieków, 

� prawidłową konserwację rowu otwartego odprowadzającego ścieki do 
Goleszanki. 

 

Problemy ekologiczne na terenie miasta  

 W 1999 i 2000 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  zgłaszane 
były przez mieszkańców informacje o zanieczyszczeniu cieku Śrutowy Dołek w rejonie ulicy 
Przemysłowej. Prowadzono lustracje w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej, które 
potwierdziły, że w cieku płyną ścieki o intensywnej mętno-białej barwie. Wskazuje to na 
nielegalne wprowadzanie ścieków do zakrytego odcinka Śrutowego Dołka w rejonie ulicy 
Glinianej. 

Dotychczasowe kontrole nie pozwoliły ustalić źródła zanieczyszczenia. Wiele wskazuje na to, 
że ścieki są włączone na „dziko” z terenu bazy przy ulicy Glinianej 6, wzdłuż której płynie 
zakryty Śrutowy Dołek. 

 Do najbardziej uciążliwych zakładów w Piotrkowie Tryb. należą Piotrkowskie 
Zakłady Przemysłu Sklejek „Sklejki” w Piotrkowie Tryb. z uwagi na przekroczenia 
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń z kotłowni i hałas. Zakłady posiadają wymierzone 
kary za ww. przekroczenia.  

 

XI. RYNEK PRACY 
POWIATOWY URZĄD PRACY 

I.  RYNEK PRACY 

Nastąpił wzrost poziomu rejestrowanego bezrobocia zarówno na terenie działania PUP 
w Piotrkowie Tryb. jak i miasta Piotrkowa. Liczbę osób bezrobotnych w końcu 
poszczególnych miesięcy przedstawia poniższa tabela. 
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Stan bezrobocia 
na dzień 

PUP Piotrków miasto Piotrków 

Poziom 
bezrobocia 

% do poprzedniego   
m-ca 

Poziom 
bezrobocia 

%  do poprzedniego   
m-ca 

31.12.1999r. 10.652 x 5259 x 
31.01.2000r. 11.264 +5,7 5569 +5,9 
29.02.2000r. 11.707 +3,9 5762 +3,7 
31.03.2000r. 11.939 +2,0 5909 +2,6 
30.04.2000r. 11.689 -2,1 5807 -1,7 
31.05.2000r. 11.267 -3,6 5605 -3,5 
30.06.2000r. 11.472 +1,8 5695 +1,6 
31.07.2000r. 11.344 -1,1 5599 -1,7 
31.08.2000r. 11.182 -1,4 5572 -0,5 
30.09.2000r. 11.106 -0,7 5543 -0,5 
31.10.2000r. 11.203 +0,9 5584 +7,3 
30.11.2000r. 11.235 +0,3 5583 -0,1 
31.12.2000r. 11.356 +1,1 5590 +1,2 

 

Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu z grudniem 1999 roku liczba 
osób bezrobotnych wzrosła o 704 osoby ogółem /tj.6,6%/. Wśród mieszkańców Piotrkowa 
wzrost wyniósł 331 osób tj. 6,3%. Taki poziom bezrobocia ukształtował się w wyniku 
przewagi „napływu” do bezrobocia /rejestracje/ nad „odpływem” z bezrobocia /zdjęcia z 
ewidencji/. 

NAPŁYW 

 
 

PUP ogółem miasto Piotrków % udział 

Napływ ogółem 
w tym: 

10.352 5570 53,8 

zwolnienia z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy  900 467 51,8 

O takim poziomie napływu decydowały głównie : 
1. Redukcje zatrudnienia w restrukturyzowanych i likwidowanych zakładach pracy. 

Zwolnienia grupowe obejmujące znaczącą liczbę pracowników wystąpiły między innymi 
w: F.M.G. „PIOMA”, Zakładach Przemysłu „SKLEJKI”, ZPDz. „SIGMATEX”, 
Odzieżowej Spółdzielni Pracy „PIOTRKOWIANKA”, „ELTO” Sp. z o.o., Szpitalu 
Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. 

Łącznie zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy objęto 900 osób,  
z czego 51,8% tj. 477 osób to mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Niestabilność małych i średnich firm spowodowana osłabieniem koniunktury gospodarczej, 
co w efekcie skutkuje znacznymi wahaniami zatrudnienia (dominacja zatrudniania 
krótkookresowego powodująca wielokrotność rejestracji poszczególnych osób). 

3. Brak inwestorów tworzących znaczącą ilość nowych stałych, miejsc pracy. 

4. Stabilizacja zatrudnienia w nielicznych dobrze prosperujących firmach. 

5. Duży napływ absolwentów, związany z wchodzącym na rynek pracy wyżem 
demograficznym. 
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6. Reformy służby zdrowia, oświaty i administracji. 

 

ODPŁYW 

W okresie minionego roku z ewidencji wyłączono 9648 osób, z czego 54,3% to mieszkańcy 
Piotrkowa Trybunalskiego. Struktura „odpływu” z bezrobocia na przestrzeni 2000 roku : 

Wyszczególnienie PUP Piotrków miasto Piotrków % udział 

Bezrobotni wyrejestrowani ogółem  
w tym z powodu:   

9648 5239 54,3% 

       - podjęcie pracy 5331 2768 51,3% 
       - nie potwierdzenia 
gotowości do pracy 

2088 1216 58,2% 

        - dobrowolnej  rezygnacji ze   
statusu bezrobotnego 

404 204 50,5% 

       - innych * 1825 1051 57,^% 
* rozpoczęcie szkolenia lub stażu, podjęcie nauki, nabycie uprawnień do zasiłku i 
świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych, ukończenie 60/65 lat 

Z przedstawionych danych wynika, że główną przyczyną odpływu  
z bezrobocia są podjęcia pracy, które stanowią 55,3% ogółu wyłączeń. Znacząca część 
wyłączeń z tytułu podjęcia pracy miała charakter okresowy (krótkotrwałe zatrudnienie), co 
skutkowało ponownymi rejestracjami. Wyłączenia z ewidencji z tytułu nieusprawiedliwionej 
nieobecności zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 25%, co jest efektem wzrostu 
świadomości społeczeństwa, dotyczącej zachowania uprawnień do ubezpieczenia 
zdrowotnego. Nastąpiło zwiększenie wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, z tytułu nabycia 
uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. W 2000 roku liczba bezrobotnych 
zdjętych z tego tytułu wyniosła 1049 i była wyższa niż w 1999 roku o prawie 400 osób. 

 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH 

Strukturę bezrobotnych pod względem wieku, wykształcenia przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych w/g stanu na dzień 
31.12.2000 

PUP Piotrków % udział 

Wiek 

15-17 1 1 100% 
18-24 3666 1571 42,9% 
25-34 2939 1426 48,5% 
35-44 2558 1340 52,4% 
45-54 1973 1135 57,5% 

55 i więcej 219 117 53,4% 

Wykształcenie 

wyższe 289 203 70,2% 
policealne i średnie zawodowe 2082 1138 54,7% 
średnie ogólne 834 561 67,3% 
Zasadnicze zawodowe 3591 1629 45,4% 
podstawowe i niepełne podst. 4560 2059 45,1% 
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Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno w grupie bezrobotnych ogółem, jak 
i mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego dominują ludzie młodzi – do 34 lat 
(kolejno:58,0% i 53,6%). 

Tak wysoki udział osób młodych, świadczy między innymi o : 

- kwalifikacjach często niezgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy; 

- braku dyspozycyjności w związku z kontynuowaniem nauki; 

- niechęci pracodawców,  do zatrudniania osób o niskim stażu pracy; 

- braku zainteresowania podjęciem pracy przez młode kobiety wychowujące małe dzieci; 

- wejściu roczników wyżowych na rynek pracy. 

Pomimo wyższego poziomu wykształcenia mieszkańców miasta, w porównaniu do 
mieszkańców powiatu ziemskiego, nadal dominującą grupę pod względem wykształcenia 
stanowią bezrobotni z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (66% - 
miasto, 72% - cały rejon piotrkowski). Dla tej grupy osób, uzyskanie pracy jest szczególnie 
trudne, z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę ofert pracy. 

Struktura wybranych grup bezrobotnych w/g stanu na dzień 31.12.2000r. 

 PUP Miasto Piotrków          % udział 
VIII.  Kobiety 5938 3011 50,7% 

Absolwenci 757 388 51,2% 
Niepełnosprawni 

bezrobotni 
338 233 68,9% 

Bezrobotni z prawem 
do zasiłku 

1226 557 45,4% 

 

KOBIETY 

W strukturze bezrobotnych zarówno ogółem, jak i w mieście dominują kobiety 
(kolejno: 52,3% i 53,9%). Wizerunek bezrobotnej kobiety zamieszkującej na terenie obszaru 
działania naszego urzędu, nie ulega zasadniczej zmianie od dłuższego czasu. Dominują 
kobiety w wieku 18-34 lata, z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, 
bez doświadczenia zawodowego lub krótkim stażem pracy. W okresie minionego roku 
wyłączono z ewidencji z tytułu podjęcia pracy 1344 kobiety zamieszkałe w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

 

ABSOLWENCI 

Poziom bezrobocia wśród  absolwentów szkół ponadpodstawowych w omawianym 
okresie, nie uległ zasadniczym zmianom, w stosunku  do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. Niepokojącym zjawiskiem w omawianej grupie jest bardzo wysoki wzrost osób z 
wykształceniem wyższym, (1999r. - 51, w tym w Piotrkowie Tryb. - 39, natomiast w 2000 
roku - 120, w tym w Piotrkowie Tryb. 81 absolwentów ). W tej grupie osób, dominują osoby 
z wykształceniem humanistycznym, pedagogicznym jak również absolwenci z tytułem 
licencjat - bankowość, marketing i zarządzanie, dla których brak jest ofert pracy. Pomimo 
trudności na rynku pracy, zatrudnienie podjęło ogółem 643 absolwentów, tj. o 167 osób 
więcej, niż w roku ubiegłym. 
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Wśród bezrobotnych, zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, 338 to osoby 
bezrobotne niepełnosprawne (3% ogółu). 68,9% tej grupy stanowią mieszkańcy miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego (233 osoby). W stosunku do roku poprzedniego grupa ta 
zwiększyła się o 102 osoby tj.43,2%. 

Tak wysoki wzrost wynikał przede wszystkim z utraty uprawnień rentowych przez wielu 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, przy jednoczesnym uzyskaniu orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności do celów zatrudnieniowych (pozyskanie statusu bezrobotnego ). 

W roku 2000 zatrudnienie podjęło 161 osób bezrobotnych (o 40 więcej niż w roku 
poprzednim), z czego 24 osoby na miejscach refundowanych przez PFRON. Osoby 
niepełnosprawne zatrudnione były głównie na stanowiskach : kasjer – sprzedawca,  szwaczka,  
portier,  sprzątaczka,  magazynier - sprzedawca. 

Ponadto w rejestrach urzędu znajdują się 163 osoby niepełnosprawne poszukujące 
pracy. W stosunku do roku poprzedniego grupa ta zmniejszyła się o 134 osoby, tj.45,1%.      

 

BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU 

 Cechą charakterystyczną bezrobocia, na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy, 
jest niski udział bezrobotnych z prawem do zasiłku. Na koniec 2000 roku stanowili oni 
jedynie 10,8% (w Piotrkowie Tryb. – 10%) ogółu bezrobotnych, podczas gdy jeszcze na 
koniec 1999 – 18,5%. Jest to najniższy wskaźnik w woj. łódzkim. Wpływ na taki stan mają 
przede wszystkim dwa czynniki: 

1. sześciomiesięczny, w latach 1998 – 2000, okres zasiłkowy. 

2. krótkotrwałe zatrudnienie nie pozwalające na wypracowanie okresu uprawniającego 
do nabycia uprawnień zasiłkowych. 

 

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 

  Osobną grupę osób stanowią osoby uprawnione do pobierania zasiłków i świadczeń 
przedemerytalnych. Łącznie uprawnione do w/w świadczeń były  2642 osoby, tj. o 1008 osób 
więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 61,7%). W tej grupie 1659 osób tj. 62,8% ogółu, 
stanowią mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. 

Wyszczególnienie 
 

Stan na 
31.12.1999r 

Stan na 
31.12.2000r 

z tego Powiat 
Grodzki 

udział % udział % 

1 2 3 4 4:3 3:2 
Ogółem zasiłki i 
Świadczenia przedemerytalne  
                z czego: 

 
1634 

 
2642 

 
1659 

 

 
62,8 

 
161,7 

- zasiłki        przedemerytalne 1409 2105 1325 63,0 149,4 
- świadczenia  
  przedemerytalne 

225 537 334 62,2 238,7 

Procesami generującymi tak znaczącą grupę osób były: 

1) restrukturyzacja zakładów pracy (m.in. „PIOMA” ), 

2) reforma służby zdrowia (Szpital Rejonowy  w Piotrkowie Tryb.), 
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3) likwidacja zakładów pracy (m.in. „MOSTOSTAL”, „ELTO” ). 

W przypadku pierwszych dwóch procesów zakłady pracy, w pierwszej kolejności, zwalniały 
osoby mogące nabyć uprawnienia do w/w świadczeń. Z analizy danych wojewódzkich za 
okres 11 m-cy 2000 roku wynika, że spośród 21urzędów pracy naszego województwa, tylko 4 
urzędy obsługują większą liczbę osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń 
przedemerytalnych. 

 

II.  DZIAŁANIA URZ ĘDU NA RZECZ OGRANICZANIA BEZROBOCIA 

Działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych prowadzono na różnorodnych płaszczyznach: 

• aktywne pośrednictwo pracy; 

• poradnictwo zawodowe; 

• szkolenia i przekwalifikowania; 

• aktywizacja zawodowa absolwentów w ramach ogólnokrajowego Programu „Absolwent 
2000” ; 

• pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej; 

• formy subsydiowania nowoutworzonych miejsc pracy: 

- prace interwencyjne; 

- roboty publiczne; 

- zatrudnienie absolwentów. 

 

POŚREDNICTWO PRACY 

W minionym okresie pośrednictwo skoncentrowało działania, przede wszystkim na: 

• pozyskaniu maksymalnej liczby ofert pracy istniejących na rynku pracy; 

• zwiększeniu liczby podmiotów korzystających z usług urzędu; 

• skutecznym kojarzeniu ofert pracy z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy, w 
możliwie krótkim czasie. 

Systematycznie wizytowane zakłady pracy zgłosiły do tut. urzędu 3761 wolnych miejsc 
pracy, z tego 69% stanowiły oferty z firm mających siedzibę w Piotrkowie Tryb. Pośrednicy 
zwizytowali 1313 zakładów pracy działających głównie na terenie miasta Piotrkowa Tryb. W 
wyniku wizyt pozyskali 2452 oferty pracy tj. 66% ogółu wszystkich ofert zgłoszonych do 
urzędu. Efektem stałych kontaktów z pracodawcami funkcjonującymi na terenie naszego 
działania jak również w wyniku nawiązania współpracy z nowopowstającymi firmami m.in. 
„HYPERNOVA”, F.M. LOGISTIC w Jarostach, Market „LEADER PRICE”, na przestrzeni 
2000 roku, było pozyskanie przez urząd o 650 ofert pracy więcej niż w roku 1999. 

Wśród zgłoszonych miejsc pracy dominowały oferty na pracowników sfery handlu i usług m. 
in.: sprzedawców; magazynierów; kasjerów – fakturzystów; kelnerów – barmanów; kucharzy; 
piekarzy; kierowców kat. C,E,D; w zawodach budowlanych (murarz, blacharz, stolarz, 
dekarz, hydraulik). 

Korzystając z propozycji tutejszego urzędu pracy oraz samodzielnie, w omawianym 
okresie, zatrudnienie uzyskało ogółem 5331 osób (w tym 2768 osób tj. 51,9% stanowili 
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mieszkańcy Piotrkowa Tryb.), podczas gdy  w roku 1999 - 4367 osób. W wyżej wskazanej 
grupie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w roku 2000, 64% stanowiły osoby, 
które pozyskały pracę za skierowaniem z urzędu (3404/5331 ). 

 Dzięki skutecznym działaniom pośrednictwa (właściwy dobór kandydatów do pracy, 
lepsze rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów) wskaźnik realizacji ofert znajdujących się 
w dyspozycji urzędu, ukształtował się na poziomie 90% (liczba podjęć pracy za 
pośrednictwem urzędu do liczby zgłoszonych ofert pracy 3404/3761). 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

Poradnictwo zawodowe przygotowuje bezrobotnych do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy. Prowadzone było w następujących formach: poradnictwo indywidualne; poradnictwo 
grupowe; informacja zawodowa. 

Z wymienionych wyżej usług w ciągu 2000 roku skorzystało łącznie 3913 osób, z tego osoby 
zamieszkałe w Piotrkowie Tryb stanowiły 56,6% (tj. 2213 osób) ogółu korzystających z 
poradnictwa zawodowego. 

Doradcy zawodowi przeprowadzili 1500 rozmów indywidualnych, obejmując 1150 
osób, w tym 847 porad udzielono mieszkańcom Piotrkowa Tryb. (tj. 634 osoby). 

Poradnictwem grupowym objęto ogółem 1100 osób, w tym 608 osób stanowili 
mieszkańcy Piotrkowa Tryb. 

Z zajęć w Sali Informacji Zawodowej skorzystały 783 osoby z Piotrkowa Tryb., z 
ogółu 1400 osób korzystających z tej formy porady zawodowej. 

Natomiast w Klubach Pracy uczestniczyły 144 osoby w 12 grupach zajęciowych., przy 
czym 109 osób to mieszkańcy Piotrkowa Tryb. 

Efektem działania poradnictwa zawodowego było min. podjęcie pracy przez 185 osób, 
skierowanie na szkolenia 151 osób. Poza efektami liczbowymi poradnictwo zawodowe 
zajmuje się przede wszystkim wsparciem psychologicznym wszystkich osób trafiających do 
doradców zawodowych. 

 

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA 

W trosce o zwiększenie szans zatrudnieniowych osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz pozyskanie przez pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, urząd 
prowadzi działalność szkoleniową, podnoszącą dotychczasowe kwalifikacje, jak i dającą 
nowe umiejętności zawodowe bezrobotnym. W drodze prowadzonych kursów grupowych i 
indywidualnych na szkolenia skierowano ogółem 451 osób, w tym 269 mieszkańców miasta. 

Wskaźnik podjęć pracy przez mieszkańców Piotrkowa Tryb. ukształtował się na poziomie 
53,4% (133/249 ).  

W ramach szkoleń osoby bezrobotne podnosiły dotychczasowe kwalifikacje, korzystając 
m.in. z następujących kursów: minimum sanitarne i obsługa kas fiskalnych; przewóz 
materiałów niebezpiecznych; eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych; prawo jazdy kat. 
D; obsługa podnośników ( wózków jezdniowych, suwnic); obsługa stacji paliw. 

W 2000 roku bezrobotni uzyskiwali nowe kwalifikacje na szkoleniach grupowych w zakresie: 
operator sprzętu ciężkiego; magazynier – sprzedawca; obsługa wózków wysokiego składu i 
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minimum sanitarne; prowadzenie i obsługi hurtowni; spawacz elektryczno – gazowy; 
rozliczeń finansowych w firmie; księgowości komputerowej; szwacz przemysłowy. 

Urząd przy współpracy z jednostkami szkoleniowymi dysponował szeroką ofertą 
szkoleniową, różnorodnymi programami dostosowanymi do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW – PROGRAM „ABSOLWENT 2000” 

Opracowany w 1998 roku przez Krajowy Urząd Pracy „Program Absolwent” ma na 
celu rozwiązywanie problemów bezrobocia wśród absolwentów, zapobieganie 
długoterminowemu bezrobociu tej grupy poprzez wczesną identyfikację potrzeb i 
uruchomienie przez urząd odpowiednich działań interwencyjnych. 

Wszystkie formy współpracy z absolwentami służyły właściwemu przygotowaniu 
absolwentów do samodzielnego poszukiwania pracy, określeniu celu i kierunku dalszego 
działania, które w rezultacie prowadziły do podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego. 

Właściwa realizacja Programu  „Absolwent 2000” przy dużym zaangażowaniu pracowników 
urzędu pracy wytypowanych do obsługi tej grupy osób, pozwoliła osiągnąć 24% wskaźnik 
zatrudnieniowy na niesubsydiowanych miejscach pracy (tj. liczba p. pracy niesubsydiowanej 
do liczby rejestrujących się w 2000 roku absolwentów 410/1721). 

Łącznie w roku 2000 zatrudnienie na miejscach subsydiowanych i niesubsydiowanych 
uzyskało 643 absolwentów, w wyniku czego wskaźnik zatrudnieniowy tej grupy osób 
ukształtował się na poziomie 37,4%. 

 

POŻYCZKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Osoby bezrobotne, przedsiębiorcze i dysponujące własnym wkładem finansowym, 
występują z inicjatywą uruchomienia działalności gospodarczej. Również doświadczenie 
zawodowe, sytuacja rodzinna często korzystnie wpływają na podjęcie decyzji o utworzeniu 
miejsca pracy dla siebie. Takie właśnie osoby miały szansę na uzyskanie pomocy finansowej 
ze środków Funduszu Pracy w formie pożyczki dla osoby bezrobotnej. Wysokość 
udzielanych w ubiegłym roku pożyczek była uzależniona od poziomu środków FP 
przeznaczonych na ten cel,  rodzaju planowanej działalności gospodarczej oraz liczby osób 
zainteresowanych i wynosiła od 15 tys. do 22 tys. zł,-. 

Łącznie w okresie 12 m-cy udzielono 44 pożyczek na uruchomienie działalności 
gospodarczej, w zakresie: 

• działalności handlowej : sklepy spożywcze, przemysłowe, sklep z art. BHP, hurtownia 
wód mineralnych, sklep z akcesoriami samochodowymi, handel konfekcją damsko –
męską, handel chemią budowlaną; 

• działalności usługowej: usługi ogólnobudowlane, usługi fryzjersko – kosmetyczne, usługi 
gastronomiczne, usługi transportowe (transport towarowy), naprawa sprzętu 
mechanicznego, ośrodek szkolenia kierowców, usługi komputerowe; 

• działalności wytwórczo – produkcyjnej: stolarstwo, krawiectwo. 

Z ogółu udzielonych pożyczek skorzystało 25- ciu bezrobotnych zamieszkałych w mieście. 

 

SUBSYDIOWANE MIEJSCA PRACY 
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Prace interwencyjne - to forma dofinansowywania nowoutworzonego miejsca pracy 
przez okres 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w drodze negocjacji z pracodawcami ustala 
okres i wysokość refundacji, które zależą od poziomu środków finansowych przeznaczonych 
na tę formę. 

W roku ubiegłym okres dofinansowania wynosił 6 m-cy, a poziom refundacji  kształtował się 
od 370,00 zł do 400,00 zł. Zróżnicowanie kwoty refundacji uwarunkowane było również od 
deklaracji pracodawcy co do dalszego zatrudnienia po okresie subsydiowania. Ubiegłoroczne 
środki Funduszu Pracy pozwoliły na objęcie tą formą zatrudnienia 591 osób bezrobotnych. 
Łącznie w 2000 roku w ramach prac interwencyjnych pracę podjęło 388 osób,  
w tym 207 mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego ( 53,4%). 

Zatrudnianie absolwentów – jest to forma aktywizacji skierowana do absolwentów 
szkół ponadpodstawowych, która umożliwia start zawodowy osobom młodym, bez 
doświadczenia zawodowego. Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie ze środków 
Funduszu Pracy na okres do 12 m-cy. W praktyce stosowano okresy subsydiowania od 7 do 
10 m-cy, a poziom refundacji wynosił 350,00 zł. W 2000 roku podjęło pracę na miejscach 
subsydiowanych 215 absolwentów, w tym 109 mieszkańców miasta tj. 50,7%. 

Roboty publiczne są organizowane przez organy samorządu terytorialnego, instytucje 
użyteczności publicznej, organizacje statutowo zajmujące się problematyką ochrony 
środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, a 
także spółki wodne i ich związki. 

Środki Funduszu Pracy wydatkowane w ramach tej formy aktywizacji zawodowej, 
przeznaczane są głównie na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Przyznany na rok 2000 
niski poziom środków na roboty publiczne pozwolił w znikomym stopniu zrealizować 
potrzeby samorządów lokalnych. W grupie 102 osób finansowanych w ramach tej formy 
aktywizacji zawodowej, było 38 mieszkańców Piotrkowa Tryb. (37,3%). 

Pogramy specjalne są realizowane od 1995 roku, jako szczególna pomoc osobom 
bezrobotnym z grupy ryzyka, m. in. osobom zagrożonym długotrwałym bezrobociem. 

W ubiegłym roku realizowano dwa programy specjalne: 

� „CENTRUM” – skierowany do ludzi młodych, mieszkańców miasta (kontynuacja 
programu rozpoczętego w 1999 roku). 

� „PROMOCJA OSÓB BEZROBOTNYCH AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY”. 

W ramach programów specjalnych, w 2000 roku, łącznie pracę podjęły 123 osoby 
bezrobotne, w tym 55 osób - mieszkańców miasta (44,7% wszystkich podjęć pracy w ramach 
programu). 

Staże absolwenckie. 

W celu nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, absolwenci szkół 
ponadpodstawowych kierowani byli na staż absolwencki. W roku 2000 staż rozpoczęło 44 
absolwentów, z tego 29 – ciu mieszkańców Piotrkowa Tryb., co stanowi 65,9% ogółu 
absolwentów skierowanych na staż. 

 

III.  WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 

 Na realizację zadań, wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 31.562.589 zł. 

Wyszczególnienie Faktyczne wykorzystanie % 
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31.12.1999 31.12.2000 wzrostu 
WYDATKI OGÓŁEM 
z tego: 

23.371.178 31.562.589 141,1 

- zasiłki dla bezrobotnych 8.089.758 10.448.462 129,2 

- zasiłki przedemerytalne 7.226.804 11.480.824 158,9 

- świadczenia przedemerytalne 1.373.307 4.236.710 308,5 

- młodociani 1.599.682 1.923.568 120,2 

- aktywne formy 
   z tego: 

3.908.312 3.158.248 80,8 

    - prace interwencyjne 1.177.910 885.163 75,1 

    - roboty publiczne 695.166 439.715 63,3 

    - programy specjalne 226.111 260.356 115,1 

    - pożyczki 726.000 740.000 101,9 

    - refundacja zatrudnionych  
      absolwentów 

 
524.878 

 
359.896 

 
68,6 

    - staże absolwenckie 167.220 133.368 79,8 

    - stypendia za szkolenie   
      absolwentów 

27.613 24.472 88,6 

    - szkolenia 360.914 315.278 87,4 

    - pożyczki szkoleniowe 2.500 - - 

 

Przedstawiona struktura wydatków wskazuje na niekorzystne zmiany w sferze aktywnych 
działań urzędu pracy. Środki FP, wydatkowane na aktywizację zawodową bezrobotnych, w 
2000 roku były niższe o 20% w stosunku do roku poprzedniego, a ich udział w wydatkach 
ogółem obniżył się z 17,5% w 1999, do 10% w roku 2000. Biorąc pod uwagę poziom inflacji 
w 2000 roku należy stwierdzić, że realne wydatki na aktywne formy były w rzeczywistości o 
ok. 25% niższe. W tej sytuacji liczba osób objętych aktywizacją była mniejsza, co 
przedstawiliśmy w II części opracowania. 

 W lutym przystąpiono do opracowania programów konkursowych, umożliwiających 
pozyskanie dodatkowych środków, a tym samym stworzenie większej ilości miejsc pracy. 
Zostały opracowane trzy programy konkursowe, które znalazły uznanie Krajowego Urzędu 
Pracy. Pozyskane środki w kwocie 992 162 zł umożliwiły obj ęcie aktywizacją dodatkowo 466 
osób bezrobotnych. 

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY 
ZAWODOWEJ 

I. DZIAŁANIA MARKETINGOWE CIiPKZ 

• W celu dotarcia z ofertą usługową do szerszej liczby klientów Centrum Informacji i 
Planowania Kariery Zawodowej  uruchomiło w roku 2000 własną stronę internetową. 
http://republika.pl/cizpt 
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• Organizacja lokalnych targów przedsiębiorczości - z inicjatywy WUP w Łodzi Filii w 
Piotrkowie Tryb., Zarządu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej Filii w Piotrkowie Tryb. odbyła się w roku 2000 pierwsza – inauguracyjna 
edycja Piotrkowskich Targów Przedsiębiorczości i Pracy ‘2000 ( 30.06.2000 r). Celami 
strategicznymi Targów było: zwiększenie motywacji społeczności lokalnych w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości, promocja lokalnych firm czy inwestorów zamierzających 
rozwijać swą działalność, rozpropagowanie instytucji kształcących i szkoleniowych, 
poznanie nowoczesnych metod poruszania się na rynku pracy i sposobów rekrutacji 
pracowników w nowoczesnej firmie, ze  szczególnym uwzględnieniem absolwentów. W 
pierwszej edycji Targów wzięło udział 31  wystawców, odwiedziło je przeszło 1000 osób, 
z czego dość dużą grupę stanowiła młodzież.  

II.  ZADANIA BIE ŻĄCE REALIZOWANE W CENTRUM  

Łącznie w okresie roku 2000 do Centrum trafiły 3354 osoby.  2935 klientów to młodzież 
ucząca się, z czego 1601 osób stanowiły kobiety czyli 54,5%. Osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy oraz należących do innych kategorii było łącznie 419, w  tym kobiety 
stanowiły 65,4 %  (274 osoby). Dla porównania, w ciągu sześciu miesięcy działalności  
Centrum w roku 1999 skorzystało 1073 klientów. 

Klienci Centrum według kategorii poradnictwa w roku 1999 i roku 2000: 

KATEGORIA POMOCY 1999r. 2000r. 
Poradnictwo indywidualne 65 467 
Poradnictwo grupowe 284 254 
Informacja zawodoznawcza 724 2633 
RAZEM 1073 3354 

 

 

Klienci centrum należący do grupy młodzieży uczącej się 

Informacja zawodoznawcza  

Z tej formy skorzystały 2424 osoby uczące się, dla porównania w roku 1999 – 799 osób. 
Udział poszczególnych grup młodzieży według wykształcenia korzystających z informacji 
zawodowej: 

Klienci Centrum w/g kategorii poradnictwa 
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– uczniowie szkół podstawowych – 622 

– uczniowie zasadniczych szkół zawodowych – 246 

– uczniowie średnich szkół ogólnych – 842 

– uczniowie średnich szkół zawodowych – 582 

– uczniowie szkół policealnych – 1 

– uczniowie szkół wyższych - 131  

Jest to forma poradnictwa zawodowego, z której najczęściej korzystają uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Podkreślić należy, iż ciągle wzrasta  zainteresowanie 
działalnością Centrum wśród młodzieży szkolnej różnych szczebli. W porównaniu z 1999 
rokiem (okresie sześciu miesięcy w których Centrum funkcjonowało), liczba młodzieży 
wzrosła przeszło trzykrotnie. 

Poradnictwo grupowe 

Zorganizowano kilka cykli trzydniowych warsztatów, w tym: warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, warsztaty promocji samego siebie, trening umiejętności radzenia sobie 
ze stresem w życiu zawodowym czy szkolnym, warsztaty „Jak zostać Rockefellerem”. W 
zajęciach tych uczestniczyło łącznie 123 uczniów szkół różnego szczebla, przeważali jednak 
reprezentanci szkół średnich zawodowych (90 osób) oraz studenci (31 klientów) .   

Poradnictwo indywidualne  

Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone  dla młodzieży dotyczyło 388 osób. 
Opierało się ono na jednorazowych lub sesyjnych rozmowach doradczych z klientami. 
Technika Zestawu Do Samobadania Hollanda została zastosowana dla grupy 416 osób,  były 
to głównie osoby planujące swą drogę zawodową. Autotestem – „profil zainteresowań” 
przebadano 160 osób.  

Klienci centrum należący do grup: bezrobotnych, poszukujących pracy i 
zaklasyfikowani do kategorii inni  

Poradnictwo indywidualne 

Dla wyżej wymienionej grupy przeprowadzono 79 rozmów doradczych, z czego bezrobotni 
zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy skorzystali z 64 rozmów z doradcami 
zawodowymi. Technika Zestawu Do Samobadania Hollanda została zastosowana dla grupy 
10 bezrobotnych interesantów. Autotestem– „profil zainteresowań” przebadano 9 
bezrobotnych.  

Poradnictwo grupowe 

Bezrobotni i poszukujący pracy uczestniczyli w warsztatach i treningach  – łącznie 131 osób, 
z czego 78 osób stanowili sami bezrobotni, a pozostałe 53 osoby należały do innych kategorii. 
Wśród osób bezrobotnych analiza kategorii problemów zawodowych wykazała, iż najczęściej 
klienci oczekiwali pomocy w znalezieniu adekwatnego do siebie miejsca pracy – 60 
bezrobotnych  (42,3 %); 44 klientów potrzebowało porady w zakresie doskonalenia 
zawodowego (31%); natomiast 25 osób pragnęło dokonać trafnego wyboru zawodu poprzez 
dobór właściwej ścieżki kształcenia czy szkolenia zawodowego  (17,6 %). 

Informacja zawodoznawcza 

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 209 klientów należących do omawianych kategorii, z 
czego 100 osób stanowili klienci indywidualni, natomiast pozostałym 109 osobom udzielono 
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informacji w formie spotkań grupowych (byli to m.in. osoby kończące liceum dla 
pracujących). 

Rozszerzone zadania CIiPKZ - badania psychologiczne  

Techniki psychologicznego pomiaru wykorzystywane w CIiPKZ : 

♦ Test Matryc Ravena – który zastosowano w odniesieniu do 7 osób 

♦ Formalna Charakterystyka Zachowania – test zastosowano w odniesieniu do 7 osób 

♦ Inwentarz Zainteresowania – test zastosowano w odniesieniu do 8 osób 

♦ Test NEO – FFI – który zastosowano w odniesieniu do 14 osób 

♦ 16–czynnikowy Kwestionariusz Osobowości R.B.Cattela – który zastosowano dla 6 osób 

Zajęcia szkoleniowe w zakresie elementów psychologii dla: 

� pracowników urzędów pracy, kontynuowano rozpoczęty w 1999 roku cykl szkoleń w 
zakresie kontaktów interpersonalnych dla kadr pośredników i pracowników działu 
szkoleń. Kolejne spotkanie odbyło się w sierpniu 2000 roku  

� pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zajęcia szkoleniowe 
zawierające elementy psychologii komunikacji i stosunków interpersonalnych) - grupa 24 
osobowa. Spotkanie odbyło się w grudniu roku 2000. 

Poradnictwo indywidualne  

III.  PROWADZENIE OTWARTEGO POŚREDNICTWA PRACY 

„Sklep z pracą” jako punkt otwartego pośrednictwa pracy świadczy pomoc 
bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a pracodawcom w doborze 
odpowiednich pracowników. Od początku działalności, tj. od marca 2000 roku z informacji o 
ofertach pracy (wyszukiwanych w mediach: internecie, lokalnej prasie, radiu, uzyskiwanych z 
PUP, bądź zgłaszanych bezpośrednio przez pracodawców) szacunkowo skorzystało około 5 
tys. osób, zarówno bezrobotnych, poszukujących pracy, studentów, jak i młodzieży szkolnej 
poszukującej zatrudnienia sezonowego (wakacyjnego). 

W „Sklepie z pracą” uruchomiony został „internetowy kącik pracy”, w którym 
poszukujący pracy mogą uzyskać  informacje na temat interesującej ich pracy tak na terenie 
całego kraju, jak i za granicą. Najczęściej do Sklepu w 2000 roku zgłaszano oferty dla 
specjalistów i doradców w branży usług: ubezpieczeniowych, finansowych, marketingowych, 
niejednokrotnie w zawodach: przedstawiciel handlowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik 
działu księgowości. W „Sklepie” przeważały oferty z Łodzi i Warszawy dla osób 
posiadających wysokie kwalifikacje. Należy jednak podkreślić, że firmy prowadzące nowe 
inwestycje w regionie piotrkowskim także korzystały z naszych usług przy doborze kadry 
(IKEA, FM LOGISTIC, Motel POLICHNO, AHOLD POLSKA – HYPERNOWA, 
McDONALD’S)     

 

X. OŚWIATA 
Piotrków Trybunalski jako gmina jest organem prowadzącym : przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja a z racji posiadania statusu powiatu grodzkiego również: szkoły 
ponadpodstawowe oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze i oświatowo-wychowawcze, To 
52 placówki, w których zatrudnionych jest (w etatach ) ogółem ok. 1.400 nauczycieli i 411 
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pracowników administracyjno-obsługowych.. Ponadto na terenie  miasta funkcjonują również  
szkoły i placówki niepubliczne w łącznej ilości  78. 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
W roku szkolnym 2000/2001 do 15 przedszkoli uczęszcza 1880 dzieci, z tego: 

- dzieci 3 - 4 letnich  -  624 

- dzieci 5 - letnich     -  408 

- dzieci 6 - letnich     -  848  (428 w oddziałach „0”) 

1/ Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7 
2/ Przedszkole Samorządowe  Nr 2 ul. Wojska Polskiego 36 
3/ Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Kazimierza Wielkiego 5 
4/ Przedszkole Samorządowe Nr 7 ul. Poprzeczna 7a 
5/ Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Broniewskiego 3 
6/ Przedszkole Samorządowe Nr 11 ul. Mickiewicza 98/102 
7/ Przedszkole Samorządowe Nr 12 ul. Włókiennicza 13/15 
8/ Przedszkole Samorządowe Nr 13 Al. 3-go Maja 14 
9/ Przedszkole Samorządowe Nr 14 ul. Krakowskie Przedmieście  13 
10/ Przedszkole Samorządowe Nr 15 ul. Belzacka 78a 
11/ Przedszkole Samorządowe Nr  16 ul. Słowackiego 98 
12/ Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Belzacka  
13/ Przedszkole Samorządowe nr 20 ul. Paderewskiego 1a 
14/ Przedszkole Samorządowe Nr 24 ul. Topolowa 14 
15/ Przedszkole Samorządowe Nr 26 ul. Wojska Polskiego 133 

 

Struktura organizacyjna przedszkoli:Struktura organizacyjna przedszkoli:Struktura organizacyjna przedszkoli:Struktura organizacyjna przedszkoli:    

Przed- 
szkole 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
oddz. 

Liczba dzieci Razem Liczba    „0” w: Liczba   
dzieci 
w „0” 

Liczba      
dzieci    

ogółem 
6 lat 5 lat 3 – 4 

lat 
Przed- 
szkolu 

Szkole 
Podst. 

 Nr 1 100 5 37 36 57 130 - 1 21    151 
Nr  2 50 2     12  15 39 1 - 6 45 
Nr  5 120 2 22 27 51 100 2 - 37 137 
Nr  7 125 5 29 34 41 104 2 - 44 148 
Nr  8 100 4 30 30 54 114 - 2 47 161 
Nr 11 80 3 21 22 19 62 - 1 24 86 
Nr 12 100 3 16 16 30 62 1 - 24 86 
Nr 13 75 3 23 23 24 70 - 2 43 113 
Nr 14 120 4 27 33 51 111 2 - 42 153 
Nr 15 120 6 38 40 78 156 - - - 156 
Nr 16 50 2 17 13 20 50 2 - 36 86 
Nr 19 140 6 57 33 50 140 - 3 67 207 
Nr 20 100 4 22 34 56 112 - - - 112 
Nr 24 120 5 38 27 53 118 - 2 43 161 
Nr 26 75 3 31 22 31 84 - - -      84 

Razem 1475 59 420 408 624 1452 9 11 20 1880 
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SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 
 W 16 szkołach podstawowych uczy się 5.917 uczniów. Pod względem liczby uczniów 
do największych należą: Szkoła Podstawowa Nr 12 - 835 uczniów Szkoła Podstawowa Nr 3 - 
688 uczniów i Szkoła Podstawowa Nr16 - 649 uczniów. Średnio na oddział w mieście 
przypada 25,7 uczniów. Najwięcej w SP 2 (32,0) i SP3 (28,7). Najmniejsza liczba uczniów na 
oddział przypada w SP4 (11,0 , również  przy oddziałach łączonych – 16,5) oraz w SP9 (20,7)  

1/ Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Daniłowskiego 3 
2/ Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wysoka 32/38 
3/ Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowowiejska 35 
4/ Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska  73 
5/ Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja  16/18 
6/ Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Słowackiego 116 
7/ Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Sienkiewicza 8 
8/ Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. W. Polskiego  37 
9/ Szkoła Podstawowa Nr 10 Al. 3-go Maja 7 
10/ Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 
11/ Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Belzacka 102/106 
12/ Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Dmowskiego 11 
13/ Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Próchnika 8/12 
14/ Szkoła Podstawowa  Nr 15 ul. Broniewskiego 5 
15/ Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Krakowskie Przedmieście 11 
16/ Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Żwirki 7 

    

Struktura organizacyjna szkó� podstawowych:Struktura organizacyjna szkó� podstawowych:Struktura organizacyjna szkó� podstawowych:Struktura organizacyjna szkó� podstawowych:    

 
Klasy 

Szkoły 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczba 

uczniów w 
oddziale 

Nr 2 33 56 32 35 34 34 224 7 32,0 

Nr 3 111 102 121 126 102 126 688 24 28,7 
Nr 4 5 14 11 10 17 9 66 4 16,5 
Nr 5 65 55 40 39 42 49 290 12 24,17 
Nr 6 19 28 18 21 20 24 130 6 21,70 
Nr 7 - - 98 95 123 95 411 17 24,18 
Nr 8 71 62 36 31 56 41 297 13 22,85 
Nr 9 39 29 36 27 37 39 207 10 20,70 
Nr 10 77 76 31 34 41 45 304 12 25,30 
Nr 11 93 92 48 52 60 49 394 16 24,63 
Nr 12 168 183 98 112 132 142 835 33 25,30 
Nr 13 102 93 72 81 66 70 484 18 26,90 
Nr 14 - - 111 147 126 112 496 18 27,60 
Nr 15 - - 71 58 65 50 244 9 27,10 
Nr 16 116 157 86 99 105 86 649 23 28,20 
Nr 18 - - 52 38 55 51 198 8 24,75 
Uczniowie 
Oddziały    

899 
       35 

947 
       37 

961 
       39 

1.005 
       37 

1.081 
       42 

1.024 
       40 

5.917  
230 

25,73 
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GIMNAZJA 
Na terenie miasta od 1 września 1999 r. funkcjonuje 5 gimnazjów. W 76 oddziałach 

uczy się 2.251 uczniów. Średnia liczba uczniów na oddział wynosi 29,6. Gimnazja 
wyposażone są w pracownie komputerowe; uczniowie mogą kontynuować naukę zarówno 
języka niemieckiego jak też angielskiego.   

1/ Gimnazjum Nr 1 ( na bazie Szkoły Podstawowej Nr 18 ) ul. Żwirki 7 
2/ Gimnazjum  Nr 2 ( na bazie Szkoły Podstawowej Nr 15 ) ul. Broniewskiego 5 
3/ Gimnazjum Nr 3 ( na bazie Szkoły Podstawowej Nr 3 ) ul. Wysoka 32/38 
4/ Gimnazjum Nr 4 ( na bazie Szkoły Podstawowej Nr 14 ) ul. Próchnika  8/12 
5/ Gimnazjum Nr 5 ( na bazie Szkoły Podstawowej Nr 7 )  ul. Słowackiego 116 
 

Struktura organizacyjna gimnazjówStruktura organizacyjna gimnazjówStruktura organizacyjna gimnazjówStruktura organizacyjna gimnazjów    

KlasyKlasyKlasyKlasy    

Gimnazjum 
I II III Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Średnia liczba 

uczniów w oddziale 
Nr 1 268 204 - 472 15 31,47 
Nr 2 146 152 - 298 11 27,09 
Nr 3 165 153 - 318 10 31.8 
Nr 4 259 207 - 466 16 29,13 
Nr 5 351 346 - 697 24 29,04 

Ogółem 1.189 1.062 - 2.251 76 29,62 
 
 

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE 
Na terenie miasta zlokalizowane są: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. M. Kopernika 1;  profile 
kształcenia: humanistyczny, matematyczny , przyrodniczy, ogólny; w strukturze I LO 
funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Żeromskiego 9, profile 
kształcenia: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy, ogólny. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Al. Armii Krajowej 7; profile 
kształcenia: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy, ogólny. 

IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Stronczyńskiego 1; profile kształcenia: humanistyczny, 
matematyczny, przyrodniczy, ogólny. 

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Roosevelta 1; profile kształcenia: humanistyczny, 
matematyczny, przyrodniczy, ogólny. 

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Dmowskiego 38; profile kształcenia: humanistyczny, 
matematyczny, przyrodniczy, ogólny. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Roosevelta 1; kierunki kształcenia: technik 
elektronik, technik mechanik, mechaniczna obróbka skrawaniem, aparatura kontrolno-
pomiarowa. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Dmowskiego 38; kierunki kształcenia: 
elektromechanika, budowa, remont maszyn, obróbka skrawaniem, informatyka. 
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, ul. Broniewskiego 16; kierunki kształcenia: 
budownictwo ogólne, pomiary geodezyjne, budowa dróg    i mostów, ochrona środowiska, 
meblarstwo, malarz, murarz, stolarz, instalacje sanitarne. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, ul. Sienkiewicza 10/12; kierunki kształcenia: 
technik technologii żywności, przetwórstwo spożywcze, sprzedawca, kucharz, piekarz, 
kelner, fryzjer. 

Zespól Szkół Ekonomicznych, ul. Leonarda 12/14; profile kształcenia: ekonomiczny, 
handlowy, administracyjny. 

Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Krakowskie Przedmieście 36; kierunki kształcenia: technik 
technologii odzieży, krawiectwo lekkie, krawiectwo ciężkie. 

Struktura  organizacyjna szkó� ponadpodstStruktura  organizacyjna szkó� ponadpodstStruktura  organizacyjna szkó� ponadpodstStruktura  organizacyjna szkó� ponadpodstawowychawowychawowychawowych    

Szkoła Liczba oddziałów Liczba uczniów Średnia liczba 
 uczniów 

I LO 
II LO 
III LO 
IV LO 
ZSP Nr 1– V LO 

- szkoły zawodowe 
ZSP Nr 2 – VI LO 

- szkoły zawodowe 
ZSP Nr 3 
ZSP Nr 4 
ZSO 
ZSE       

20 
22 
19 
16 
12 
28 
19 
20 
40 
46 
21 
23 

684 
780 
682 
490 
330 
820 
618 
565 

1.144 
1.366 
596 
687 

         34,2 
         35,5 
         35,9 
         30,6 
         27,5 
         29,3 
         32,5 
         28,2 
         28,6 
         29,7 
         28,4 
         29,9 

Ogółem 286 8.762          30,6 
 

Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych 

Typ szkoły Ogólna liczba uczniów w roku 
szkolnym 

1999/00 2000/01 
Licea ogólnokształcące 
Licea  i technika zawodowe 
Szkoły zasadnicze 
Technika  po szkole zasadniczej 
Szkoły dla dorosłych 
Szkoły policealne 

3.341 
2.584 
2.238 
452 

1.256 
65 

3.584 
2.639 
2.068 
471 

1.190 
61 

Ogółem 9.936 10.013 
 

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 

I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZE 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (w strukturze: Specjalna Szkoła Podstawowa  
Nr 17, Gimnazjum, Internat), 

- Bursa Szkolna Nr 1, 
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- Schronisko Młodzieżowe (w strukturze Bursy Szkolnej Nr 1), 

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, 

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2. 

Placówki te organizują kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym 
(upośledzenia w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), prowadzą zajęcia 
terapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze i inne specjalistyczne. 

  

SZKOLNICTWO WYŻSZE 
AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w 
Piotrkowie Trybunalskim 

Struktura organizacyjna Filii:  

 

I. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, w skład którego wchodzą: 

1. Instytut Ekonomii 

2. Instytut Nauk Pedagogicznych 

3. Instytut Filozofii i Socjologii 

 

II. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO – HISTORYCZNY, w skład którego wchodzą: 

1. Instytut Filologii Polskiej 

2. Instytut Historii 

3. Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej 

4. Samodzielny Zakład Filologii Germańskiej 

 

III. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE, którymi są: 

1. Studium Języków Obcych 

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. 

Liczba studentów Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb w roku akademickim 
2000/2001 (wg danych na 06.11.2000 r.) 

Nazwa Wydziału 
 

Forma studiów 

dzienne zaoczne wieczorowe 
Wydział Nauk Społecznych     1.431      2.481 244 

Wydział Filologiczno –Historyczny       906         461             98 

Studia Podyplomowe         -        530               - 

                         Razem :     2.337      3.472           342 

                         Ogółem:                                       6.151   
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Liczba studentów Filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. w roku 
akademickim 1999/2000 (wg danych na 01.03.2000) 
 
  Kierunek 
 

                                    Forma studiów 

    dzienne zaoczne   wieczorowe 
Pedagogika        684            1.503            - 

Historia        193               122                - 

Filologia polska        339               383            -  

Filologia angielska        107                 -          53 
Filologia germańska          64                 21          30 

Ekonomia i agrobiznes        370                 476        128 

Studia podyplomowe           -               386            - 

          Razem:     1.757            2.891        211 

         Ogółem:                                      4.859 
 

WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA 

              W Piotrkowie Tryb . działa Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kupieckiej w 
Zgierzu. Trzyletnie studia ukierunkowane na zarządzanie i marketing. Studenci mają 
możliwość wyboru specjalizacji: handel zagraniczny, bankowość i ubezpieczenia, zarządzanie 
finansami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie organizacjami non profit, strategie 
marketingowe, marketing usług turystycznych, public relations. Prowadzone są również 
studia zarządzania europejskiego. 

 

Na terenie miasta prowadzone są  zajęcia dla studentów : 

Wydziału Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

oraz WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ w Łodzi.  

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 
Środki finansowe na zadania oświatowe głównie pochodzą z: 

- subwencji oświatowej na zadania gminne (szkoły podstawowe i gimnazja), 

- subwencji oświatowej na zadania powiatu (szkoły ponadpodstawowe i inne placówki 
oświatowe), 

- zadań własnych gminy (przedszkola samorządowe). 

         1999       2000         % 

Subwencja oświatowa 
GMINA                      
POWIAT                                   

      39.298.599 
      18.749.599 
      20.549.000 

    45.627.979 
    18.766.104 
    26.861.875 

       116,10 
        100,08 
        130,72 
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GMNA WYDATKI  
w tym: 
- inwestycje 
- bieżące 

      33.682.785  
 
        4.018.077 
      29.664.708 

    40.312.372 
 
      6.228.242 
    34.084.130 

        119,68 
 
        155,00 
        114,89 

POWIAT WYDATKI 
w tym: 
- inwestycje 
- bieżące 

      27.136.453 
 
        1.208.000 
      25.928.453 

    30.596.355 
 
         788.056 
    29.808.299 

        112,75 
 
          65,23 
        114,96 

OGÓŁEM  Wydatki 
do subwencji 

      60.819.238 
               154,8  

    70.908.727 
             155,4 

        116,58 
            

Ogółem inwestycje 
do subwencji 

        5.226.077 
                 13,3 

      7.016.298  
               15,4 

        134,25  
 

Dopłata do wydatków: 
- GMINA 
- POWIAT 

      21.520.639 
      14.933.186 
        6.587.453 

    25.280.748 
    21.546.268 
      3.734.480  

        117,47 
        144,28 
          56,69 

 

Z prowadzonych analiz wynika, że do przekazywanej przez Ministerstwo Finansów 
subwencji na zadania oświatowe Gmina każdego roku ze środków własnych dokłada od 11,9 
% w 1996 r. do około 44 % w roku 2000. .  

 Dodatkowym obciążeniem budżetu miasta w ubiegłym roku stały się skutki podwyższonych 
wynagrodzeń nauczycieli (jak najbardziej uzasadnionych) wynikających ze znowelizowanej 
Karty Nauczyciela, nie mających jednak pokrycia w środkach, które winno zabezpieczyć na 
ten cel Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na uregulowanie tych zobowiązań zaciągnięty 
został kredyt w wysokości 5,1 mln zł.  

Do piotrkowskich szkół podstawowych uczęszczało: 

- w roku szkolnym 1994/95              -   10.262 uczniów 

- w roku szkolnym 1995/96              -     9.888 uczniów 

- w roku szkolnym 1996/97              -     9.673 uczniów w 378 oddziałach 

- w roku szkolnym 1999/2000          -     7.373 uczniów w 285 oddziałach 

- w roku szkolnym 2000/2001          -     5.917 uczniów w 230 oddziałach. 

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2006/2007 w 183 oddziałach będzie uczyło się 4.790 
uczniów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych siedmiu lat liczba dzieci w wieku odpowiednim 
do zreformowanej szkoły podstawowej zmniejszy się o około 20 %, w wieku odpowiednim 
do gimnazjum – o około 17 % a w wieku odpowiednim do szkoły ponadgimnazjalnej – o 
około 27 %. Prognozy te odnoszą się do uwarunkowań lokalnych i znajdują potwierdzenie w 
prognozach Głównego Urzędu Statystycznego.  

Rada Miejska, mając na uwadze  rosnące koszty funkcjonowania placówek oświatowych, 
podjęła w dniu 29 lutego 2000 roku Uchwałę Nr XX/335/00 w sprawie restrukturyzacji 
piotrkowskich placówek oświatowych. W uzasadnieniu do uchwały wskazane zostały 
placówki oświatowe przewidziane do restrukturyzacji, w tym miedzy innymi szkoły 
podstawowe nr nr: 2,4,5,6,7,8,9,12. Na Sesji 29 grudnia 2000 roku Rada Miejska podjęła 
uchwały w sprawie: 

- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4; uzasadnienie: - najmniejsza ilość (66)  uczniów w 
szkole, najniższa średnia uczniów na oddział (11,0, nawet przy klasach lączonych – 16,5), 
najwyższy roczny koszt kształcenia ucznia (4.045 zł za 10 m-cy ub. roku), szkoła nie ma 
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warunków do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, w ciągu ostatnich 4-5 lat liczba 
uczniów zmniejszyła się o około  40 %. 

- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9; uzasadnienie: po SP – 4 najmniejsza liczba uczniów 
na oddział (20,7), najwyższy roczny koszt kształcenia ucznia (3.140 zł za 10 m-cy ub. 
roku), w ciągu ostatnich 4-5 lat liczba uczniów w szkole zmniejszyła się o około 45 %. 

- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 6; uzasadnienie: poprzez włączenie tej szkoły w 
struktury SP 3 uczniowie klas IV – VI będą mieli możliwość korzystania z lepszej bazy 
dydaktycznej, będą przebywali w warunkach, w których będą kontynuowali naukę w 
gimnazjum zlokalizowanym w tym samym budynku, poprawią się warunki 
bezpieczeństwa i opieki uczniom najmłodszych klas. Zmiany te uzyskały również 
aprobatę środowisk tych szkół. Zdecydowana większość pracowników SP 6 zachowuje 
miejsca pracy. 

- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7; uzasadnienie: przejście wszystkich uczniów SP 7 do 
SP 12 powoduje, iż uczniowie trzech szkół: SP - 7, SP - 12, G - 5 będą kończyli naukę 
około godz. 16.00, daje możliwość i stabilność dalszego zatrudnienia zdecydowanej 
większości nauczycieli z SP 7. Nastąpi pełniejsze wykorzystanie pomieszczeń SP – 12 
oraz obniżenie kosztów kształcenia ucznia   w budynku tej szkoły. 

Przewiduje się, że w wyniku poczynionych zmian możliwe jest zracjonalizowanie wydatków 
na cele oświatowe  nawet do ok. 2 mln zł.  

       Rada Miejska podejmuje także działania mające na celu dostosowanie obecnych szkół  
ponadpodstawowych do wymogów  reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego: 

- w 1999 r. w ZSPP Nr 2  utworzone zostało Liceum Techniczne o profilu mechanicznym, 

- w 2000 r. w ZSPP Nr 1 utworzone zostało Liceum Techniczne  o profilu elektryczno-
elektronicznym, 

- w 2000 r w ZSPP Nr 3 utworzone zostało Liceum Techniczne o profilu budowlanym, 

- przygotowywane są wstępne założenia reformy szkolnictwa ponadpodstawowego w 
naszym mieście,  

Z olbrzymim zainteresowaniem lokalnych społeczności oświatowych spotkał się realizowany 
od ubiegłego roku program Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego /POST/. Udział w 
nim (w różnych formach: ankietowanie, spotkania środowiskowe, badania itp.) wzięło udział 
około 13 tysięcy osób. Zdiagnozowano i sporządzono raporty dla 38 placówek. Na tej 
podstawie sporządzony został „Raport o stanie oświaty w Piotrkowie Trybunalskim”.  

WYKAZ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
Lp. Organ prowadzący Nazwa szkoły Profil 

kształcenia 
Formy 
kształcenia 

Siedziba szkoły Liczba 
ucznió
w 

l. Ośrodek Kształcenia 
Policealnego 
„0'CHIKARA" M. 
Kwiatkowski D.Kowalski 
Lublin 

Policealna Szkoła 
Detektywów i 
Pracowników 
Ochrony 

technik 
ochrony 
fizycznej 
osób i mienia 

dla 
dorosłych 
wieczorowe 

Krakowskie 
Przedmieście 11 
Szkoła Podstawowa 
nr 16 tel. 649-75-72 

143 

2. Centrum Usług 
Edukacyjnych „ WIED " 
s.c. E. Bąkowicz W. Giez 
Piotrków Tryb. 

Zaoczne 
Technikum 
Mechaniczne 

technik 
mechanik -
budowa 
maszyn 

zaoczna ul. Żeromskiego 9 n 
Liceum 
Ogólnokształcące 
tel.649-54-60 

12 
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Zaoczne 
Policealne 
Studium 
Handlowe 

technik 
handlowiec 

zaoczna 6 

Zaoczne 
Technikum 
Mechaniczne 

technik 
mechanik-
pojazdów 
samochod. 

zaoczne 12 

 Zaoczne 
Technikum 
Handlowe 

technik 
handlowiec 

zaoczne 7 

3. S.C. „GABOR" B. 
Mrozińska                    G. 
Rózga P.Redka Piotrków 
Tryb. 

Zaoczne 
Technikum 
Mechaniczne (dla 
Dorosłych) 

technik 
mechanik-
budowa 
maszyn 

zaoczna ul.Sienldewicza 8 
Szkoła Podstawowa 
Nr 8 tel 647-82-75 

499 

Zaoczne 
Technikum 
Spożywcze (dla 
Dorosłych) 

technik 
technologii 
żywności 
technik 
technologii 
żywienia 

zaoczne 156 

Zaoczne Liceum 
Ekonomiczne dla 
Dorosłych 

technik 
handlowiec 

zaoczne 53 

Zaoczne 
Technikum 
Mechaniczne dla 
Dorosłych 

technik . 
mechanik -
pojazdy 
samochod. 

zaoczne - 

4. Centrum Rozwoju i 
Wspierania Edukacji 
„ELBO" E.Boberek 
Piotrków Tiyb. 

Zaoczne Prywatne 
Technikum 
Samochodowe 

technik 
mechanik 
pojazdy 
samochod. 

zaoczne Próchnika 8/12 
Szkoła Podstawowa 
Nr 14 

121 

Zaoczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

zaoczne 23 

5. Towarzystwo Edukacji 
Bankowej S.A. Poznań 

Szkoła Turystyki technik 
obsługi 
turystycznej  

zaoczna ul. Przemysłowa 25 12 

Szkoła 
Informatyki i 
Internetu 

technik 
informatyki 

zaoczna 23 

Roczne Policealne 
Studium 
Finansów 

technik 
ekonomista 

zaoczna 65 

Policealna 
Studium 
Finansów 

bankowość 
księgowość 
podatki 
zarządzanie 

zaoczna bez 
upraw
-  nień 

6. Prywatna Szkoła 
Komputerowa L.Łaska 

Liceum Ogólnokształcące        
„Informatyk" 

zaoczna ul. Słowackiego 7/9 
647-77-98 

35 
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Piotrków Tryb. Wieczorowe 
Technikum 
Informatyczne dla 
Dorosłych 

technik 
informatyk 

wieczorowa 22 

Zaoczne 
Technikum 
Informatyczne dla 
Dorosłych 

technik 
informatyk 

zaoczna 23 

Policealna szkoła 
Zawodowa 

technik 
informatyk 

 6 

7. Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Piotrkowskiej 
Piotrków Tryb. 

Liceum Ogólnokształcące młodzieżowa ul. Stronczyńskiego 
l 

71 

Zaoczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

zaoczna 
zaoczna 

170 

Gimnazjum 
T.O.Z.P. 

 młodzieżowa 12 

8. Inwest „sc" B. Koziński 
Piotrków Tryb. 

Pływame Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

zaoczna 
zaoczna 

ul.Krakowskie 
Przedmieście 11 
Szkoła Podstaw.16 

106 

9. Witold Stawski Piotrków 
Tryb. 

Prywatne 
Policealne 
Studium 
Zawodowe 

technik bhp zaoczna ul. Leonarda 12/14 
Zespół Szkół 
Ekonomicznych 
648-64-96 

52 

Prywatne 
Policealne 
Studium 
Zawodowe 

technik 
ekonomista 

zaoczna 52 

10. Ewa Ortyl Małgorzata 
Pisarek Piotrków Tryb. 

Technikum 
Fryzjerskie 

technik usług 
fryzjerskich 

zaoczna ul.Krakowskie 
Przedmieście 11 
Szkoła podstawowa 
Nr 16 

59 

11. Oddział Regionalny 
Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej Piotrków 
Tryb. 

Policealne 
Studium 
Zawodowe 
T.W.P. 

pracownik 
socjalny 

zaoczna ul.Belzacka 104/106 
Szkoła Podstawowa 
nr 12 646-68-58 

39 

12. „Informatyk" s.c. 
T.Poreda Łódź 

Prywatne 
Policealne 
Studium 
Ekonomiczne 

technik 
ekonomista 

zaoczna ul. Armii Krajowej 
7 III. LO 

62 

Prywatne 
Policealne 
Studium 
Zawodowe -
Informatyczne 
Zaoczne 

technik 
informatyk 

zaoczna 168 

13. Centrum Dydaktyki 
Ogólnej K.Kuczborska-
Przybylska Piotrków 
Tryb. 

Policealne 
Studium 
Sekretarskie 

sekretarka 
asystentka 

 ul.Żeromskiego 5     
647-59-13 

bez 
upraw-
nień 

14. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Łodzi 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 

 ul. Pawlikowskiego 
5 648-63-82 

100 
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Liceum 
Zawodowe dla 
Dorosłych 

kucharz 
512/02 
krawiec 
743/01 

zaoczna 
zaoczna 

100 

15. Lokalne Centrum 
Edukacji „ Omega " 
Kielce 

Policealne 
Studium 
Farmaceutyczne 

technik 
farmaceutyc
zny 322/10 

młodzieżow
e 

Al.Kopemika 1 
ILO 

29 

 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE - stan na dzień 15-10-2000r. 

 

L.p. Nazwa placówki Organ prowadzący Siedziba placówki 

1. 
Centrum Nauczania Języków 
Obcych 

Jadwiga Kamińska ul. Dąbrowskiego 18 

2. 
Ośrodek Kształcenia 
Ustawicznego 

S.C. Gabor  ul. Sienkiewicza 8 

3. 
Placówka Kształcenia 
Ustawicznego „Anvisar” 

Antoni Wiśniewski ul. Tuwima 3 

4. 
Piotrkowskie Centrum 
Edukacji 

Instytut Postępowania 
Twórczego Sp. z o.o. 

ul. Leonarda 12/14 

5. 
Bildungszentrum  
sp. z o.o. 

Spółka Bildungszentrum ul. Belzacka 104/106 

6. 
Placówka Kształcenia 
Ustawicznego „Albien” 

Aleksandra Konieczna ul. Dmowskiego 10 

7. 
Ośrodek Szkoleniowy 
„Budowlani” 

warsztaty Z.S.P.p.Nr3 ul. Broniewskiego 16 

8. „Perfect – Juvest” Bogdan Koziński ul.Krak.Przedmieście11 

9. Ekocentrum 
Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Kultury i 
Ochrony Środowiska 

Aleje 3-go Maja 28/38 

10. „Oświata” 
Stowarzyszenie 
„Klub Narodowy” 

ul. Woj.Polskiego 54 

11. „Computer – Service” Andrzej Rychlik ul. Inżynierska 16 

12. 
Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Nr 7 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Łodzi 

ul. Pawlikowskiego 

13. 
Agencja Usług Oświatowych 
„L-Mot” Sp. z o.o. 

Krzysztof Rutkowski Plac T.Kościuszki 

14. 
Centrum Rozwoju i 
Wspierania Edukacji „Elbo” 

Elżbieta Boberek ul. Targowa 4 

15. 
Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej 

 ul. Farna 2 

16. 
Ośrodek Edukacji 
Rzemieślników 

Cech Rzemiosł Różnych  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Woj. Polskiego 60 

17. 
Zespół Działalności 
Gospodarczych Rady FSNT-
NOT 

Rada Federacji 
Stowarzyszenie Nauk 
Technicznych – NOT 

ul. Armi Krajowej 24a 
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18. 
Firma Szkoleniowo-
Usługowa „LOGOS” 

Ryszard Bąkowski 
 

ul. Woj. Polskiego 60 

19. 
Świetlice środowiskowe 
TPD 

ZM TPD w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Wysoka 24/26 

20. 
Ośrodek Nauki Języków 
Obcych „Bomi” 

Bogumiła Michalak ul. Dąbrowskiego 16 

21. 
Ośrodek Promocji 
Przedsiębiorczości NSZZ 
„Solidarność” 

Oddział Regionalny 
NSZZ „Solidarność” 

ul. 3-go Maja 6b  

22. 

Ośrodek Rechabilitacyjno-
Szkoleniowo-Wychowawczy 
dla dzieci 
niepełnosprawnych 

Hanna Gural ul. Mickiewicza 98/102 

23. 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP – 
oddział w Piotrkowie Tryb. 

Oddział wojewódzki ul. 3-go Maja 8 

24. Ośrodek Szkoleniowy LOK 
Biuro Okręgowe w 
Sieradzu 

ul. Kostromska 7 

25. 
Ośrodek Szkoleniowy 
Dokształcania i 
Doskonalenia Kadr 

Andrzej Podlejski ul. Woj. Polskiego 41 

26. 
Ośrodek Szkoleniowy 
Oddziału Piotrkowskiego 
SEP 

SEP w Piotrkowie Tryb. ul. Armii Krajowej 22 

27. 
Studium Języków 
Europejskich 

Paweł Przybylski ul. Żeromskiego 5 

28. 
Ośrodek Szkolenia 
Komputerowego „WIST” 

Witold Stawski 
 

ul. Leonarda 12/14 

29. 
Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa 

Oddział w Piotrkowie Tryb. ul. 3 Maja 13/15 

30. 
Centrum Dydaktyki Ogólnej 
 

Katarzyna Kuczborska - 
Przybylska 

ul. Żeromskiego 5 

31. 
Prywatna Placówka Języka 
Angielskiego „ENGLISH 
CENTER” 

Artur Fabiański ul. Słowackiego 105 

32. 
Ośrodek Kształcenia i 
Doskonalenia Zawodowego 
„ROKA” 

Andrzej Kantorski ul. Polna 14 

33. 
Ośrodek Szkolenia 
Dokształcania i 
Doskonalenia Kadr 

Paweł Skalik ul. Przemysłowa 25 

34. 
Ośrodek Usług 
Szkoleniowych 
„CENTRUM” 

Maria Śmiechowicz ul. Woj. Polskiego 63 

35. 
Prywatna Szkoła Języka 
Angielskiego 

Bożena Sosnowska ul. Żeromskiego 9 

36. 
Ośrodek Kursowy przy 
MUSI w Piotrkowie Tryb. 

MUSI w Piotrkowie Tryb. ul. Targowa 45 
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37. 
Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego „PRIMOT” 

Sylwester Bąbol ul. Próchnika 7/9 

38. Przedszkole Niepubliczne 
Zgromadzenie Córek Maryi 
Łamianki 

ul. Armii Krajowej 9 

39. 
Ośrodek Kształcenia 
Komputerowego 

Łódzki Urząd Wojewódzki ul. Sienkiewicza 16a 

40. 
Łódzki Ośrodek Samorządu 
Terytorialnego 

Wanda Magacz ul. Woj. Polskiego 60 

41. 
Centrum Kształcenia 
Ustawowego „ORPISAR” 

E. Ortyl, M. Pisarek ul. Dmowskiego 11 

42. 
„HAL-JAK”- Obsługa 
Finansowo - Księgowa 

Zarząd Spółki „HAL-JAK” ul. Dąbrowskiego 10 

 

XI. KULTURA 
           W roku 2000 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego działalność kulturalną prowadziły 
następujące  instytucje kultury: 

1. Miejski Ośrodek Kultury 

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika wraz z Filią Nr 1 i 2 

3. Biuro Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki” 

4. Muzeum 

Miejski Ośrodek Kultury 
Ta instytucja kultury realizowała swoje zadania statutowe głównie poprzez prowadzenie 
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 

Prowadzona edukacja muzyczna to głównie zajęcia w ramach zespołów zainteresowań, 
których działa w MOK 24 a uczestniczy w nich 169 członków. 

Edukacja taneczna to również praca w zespołach, których w 2000 roku było 8 z 202 
członkami. 

Natomiast edukacja teatralna prowadzona była w trzech formach: 

- udział w prowadzonych formach teatralnych, 

- organizacja spektakli przeznaczonych dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, 

- organizacja spektakli dla dorosłych. 

Cztery grupy teatralne działające w MOK liczą ogółem 34 członków. 

Natomiast spektakle teatralne, które adresowane były do młodzieży szkolnej obejrzało 2.670 
uczniów. Trzy spektakle dla dorosłych obejrzało około 700 widzów. 

W ramach prowadzonej przez instytucję edukacji plastycznej prowadziło działalność 5 grup 
plastycznych, które poza pracą szkoleniową zajmowały się przygotowaniem i organizacją 15 
wystaw plastycznych. 

Działające w MOK kino „Pegaz” w 2000 roku zaprezentowało 45 filmów z najnowszej oferty 
polskich dystrybutorów, które zasługują na uwagę z powodu nowatorskiego spojrzenia na 



 

 

 

51  

sztukę filmową. 81 projekcji filmowych obejrzało 4.659 widzów. W ramach Kina Lektur 
Szkolnych zaprezentowano 15 filmów, które w czasie 21 projekcji obejrzało 2560 widzów. 

Do innych form prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury zaliczyć należy: 

- prowadzenie modelarni, 

- Szkołę Modelek i Prezenterów Mody, 

- zajęcia w ramach ferii zimowych oraz „Akcję Lato”. 

Ponadto przeprowadzonych zostało 12 konkursów i przeglądów m.in. konkurs recytatorski, 
konkursy literackie. 

Miejski Ośrodek Kultury w 2000 roku był organizatorem wielu imprez rozrywkowych dla 
mieszkańców miasta takich jak: dyskoteki, koncerty, spotkania autorskie, kiermasze. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 
W 2000 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowanych było 25.206 czytelników/ w 
stosunku do 1999 roku nastąpił wzrost o 1.008/, którym wypożyczono 506.099 książek. 

Z księgozbioru podręcznego skorzystały 34.803 osoby, którym udostępniono 272.338 pozycji. 

Ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 114 czytelników niepełnosprawnych, którym 
wypożyczono 1.745 książek oraz 10.338 kaset magnetofonowych tj. książek mówionych. 

Na koniec 2000 roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej liczył 277.872 woluminów, 
5.777 czasopism oraz 21.844 zbiory specjalne. 

Od 2000 roku MBP udostępniła mieszkańcom miasta możliwość korzystania z internetu, od 
chwili wprowadzenia tej formy skorzystało z niej 1.650 osób. Ponadto opracowany i wydany 
został Informator dotyczący funkcjonowania tej instytucji kultury. 

W ramach prowadzonej przez MBP działalności oświatowej przeprowadzonych zostało około 
100 lekcji bibliotecznych dla młodzieży szkolnej. W okresie ferii zimowych w Oddziale dla 
Dzieci prowadzone były cykliczne zajęcia, z których skorzystało 40 dzieci. Inną formą pracy 
oświatowej MBP była organizacja tematycznych wystaw książek.  Znaczna część pracy 
oświatowej MBP w 2000 roku poświęcona była życiu i twórczości Władysława Reymonta. 
Zaznaczyć należy, iż w roku 2000 r. kontynuowana była komputeryzacja MBP i filii Nr 1 i 2. 

 

Biuro Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki” 
Realizując swoje zadania statutowe tj. upowszechnianie sztuki współczesnej w BWA 
prezentowanych było 13 wystaw, które obejrzało 8.900 zwiedzających. Wystawom 
towarzyszyły spotkania autorskie. 

W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej BWA prowadzone były zajęcia VI 
edycji Studia Plastycznego w których uczestniczyło około 120 słuchaczy. Instytucja ta 
prowadziła również 7  przyszkolnych Ośrodków Plastycznych. Łącznie odbyły się 402 
godziny zajęć, które prowadzili nauczyciele plastyki współpracujący z BWA. 

BWA w okresie ferii zimowych oraz wakacji prowadziło zajęcia plastyczne dla dzieci ze 
świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Starówka”. Ponadto przeprowadzono konkursy: 
„Papierowa kreacja”,  konkurs na recenzję obejrzanej wystawy. Biuro Wystaw Artystycznych 
prowadzi także sprzedaż dzieł sztuki głównie piotrkowskich artystów plastyków. 
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Muzeum 
Działalność statutowa Muzeum to głównie udostępnianie zwiedzającym zbiorów w ramach 
wystaw stałych i czasowych. W 2000 roku zorganizowano 9 wystaw czasowych, 4 wystawy 
objazdowe oraz 4 wystawy oświatowe i okolicznościowe. 

Prowadzona przez Muzeum działalność oświatowa to prelekcje - 20, lekcje muzealne – 41. 

W 2000 roku Muzeum odwiedziło 13.847 zwiedzających. Zbiory piotrkowskiego Muzeum 
liczą obecnie 13.877 eksponatów. Od 31 lat Muzeum jest organizatorem Dni Muzyki 
Kameralnej. 

 

Najważniejsze imprezy kulturalne, które obyły się w 2000 roku 
- Dni Piotrkowa 

- Dni Muzyki Kameralnej 

- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji „Interakcje” 

- Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Rubinową Hortensję” 

- Konkurs Pianistyczny im. IJ. Paderewskiego 

- Konkurs Akordeonowy 

- Studencka Wiosna Żaków „Juwenalia” 

- Festyn Artystyczny „Pożegnanie Lata” 

- Wieczory Baletowe 

Głównymi organizatorami wymienionych imprez są instytucje kultury oraz stowarzyszenia 
kulturalne: 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Towarzystwo Muzyczne im. F. Lessla 

Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF” 

Stowarzyszenie Ognisk Artystycznych 

Piotrkowskie Stowarzyszenie Amatorów Plastyków 

Stowarzyszenie Kulturalne Klub „Pod Hale” 

Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Scat” 

W 2000 roku  zarejestrowane zostały dwa nowe stowarzyszenia tj. 

Stowarzyszenie Śpiewacze „Chorus Academicus” 

Stowarzyszenie „ARTalent” 
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XII. SPORT, TURYSTYKA I 
REKREACJA 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką kultury fizycznej, której głównym celem 
statutowym jest popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do 
aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej. Zadania 
realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć w 
stałych zespołach rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. 

Bazę OSiR stanowią: 

- hala „Relax” – z pełnym zapleczem socjalnym, 

- kryta pływalnia z zapleczem rehabilitacyjnym, 

- Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka rekreacyjna, sauna), 

- zespół kortów tenisowych o nawierzchni mineralnej, 

- stadion sportowy. 

W roku 2000 OSiR był organizatorem 74 imprez z udziałem 4160 osób, z których 54 
przeznaczone były dla dzieci i młodzieży, 4 dla dzieci specjalnej troski, 3 dla osób 
niepełnosprawnych i 13 dla dorosłych.  

Zorganizowano wiele imprez cyklicznych: 

- cykl turniejów OSiR-CUP w piłce siatkowej zakładów pracy, 

- turnieje „Mini Mundial” w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży, 

- turnieje brydża dla dorosłych, 

- spartakiady dla przedszkoli, 

- turnieje tenisa ziemnego i stołowego dla dzieci i młodzieży, 

- wieloboje dla dzieci specjalnej troski, 

- turniej tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych. 

OSiR był współorganizatorem VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych 
„Ziemia Łódzka 2000”. 

Wykaz klubów sportowych działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 

1. Piotrkowskie Towarzystwo Sportowe „Piotrkowia” /piłka ręczna kobiet/  

2.   Atletyczny Klub Sportowy /zapasy w stylu klasycznym/                                            

3.   KS „Unia-Concordia”  /piłka nożna, judo/ 

4.   KS „Piotrkowianin – Kiper” /piłka ręczna mężczyzn/ 

5.  Kolejowy Klub Sportowy „Ruch” /badminton/ 

6.  Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” /sekcja podnoszenia ciężarów/ 

7.  Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej 

8.  Piotrkowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego 
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9.  Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Piotrcovia” /koszykówka/ 

10. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Ruch” /badminton/ 

11. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Start” /kolarstwo/ 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Piotrkowianka” /piłka ręczna dziewcząt/ 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” /szachy/ 

14. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” /tenis stołowy, lekkoatletyka / 

15. Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „Champion-OSiR” 

16. Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „Australian” /tenis ziemny/ 

17. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Piłki Ręcznej  

18. Uczniowski Klub Sportowy przy Środowiskowym Hufcu Pracy /piłka nożna, tenis 
stołowy, 

      kulturystyka, siatkówka, koszykówka/ 

19. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” /sekcje: pływacka, kolarska, 
ogólnorozwojowa,  rehabilitacyjna/ 

 

 Działalnością w zakresie szeroko pojętej turystyki zajmuje się Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Pl. Czarnieckiego 10 i Polskie 
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oraz biura podróży.  

 W 2000 roku PTTK  zorganizowało 107 wycieczek i imprez turystyki 
kwalifikowanej, w których uczestniczyły 3.403 osoby, w tym 2.423 młodzieży 
szkolnej.  

Było to następujące wycieczki i imprezy: 

� 4 wycieczki piesze górskie, 

� 7 kajakowych, 

� 6 kolarskich, 

� 25 motorowych, 

� 54 piesze nizinne, 

� 1 płetwonurków, 

� 9 na orientację, 

� 1 inne. 

 W ramach turystyki powszechnej zorganizowano 163 wycieczki obsługiwane 
przez przewodników (w 1999 roku było ich 144), w których uczestniczyło 7.869 osób.  

Przyznano 502 odznaki, w tym: 

� 103 Górskich Odznak Turystycznych, 

� 116 Odznak Turystyki Pieszej (w tym: 7-milowe buty - 4), 

� 11 Odznak Imprez na Orientację, 
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� 6 Odznak Krajoznawczych, 

� 193 Odznak Turysta Przewodnik, 

� 8 Młodzieżowych Odznak Krajoznawczych, 

� 35 Regionalnych, 

� 22 inne. 

Imprezy cykliczne organizowane przez Oddział PTTK  w Piotrkowie Trybunalskim: 

� Rajd pieszy „Puchowy Śniegu Tren” 

� Zimowe Marsze na Orientację 

� Rajd Pieszy „Gorącego Czaju Łyk” 

� Rajd Pieszy „Topienie Marzanny” 

� Rajd Pieszy i Rowerowy „Wiosna Żaków” 

� Wiosenny Zlot Młodzieży 

� Sprzątanie Świata 

� Rajd Prażonego Ziemniaka 

� Rajd Parasolowy 

PTTK Oddział w Piotrowie Trybunalskim realizuje zadanie pod nazwą Centrum 
Informacji Turystycznej (tel. 647 85 61), które świadczy usługi w zakresie szeroko 
pojętej informacji turystycznej o bazie noclegowej, obiektach turystycznych i 
możliwościach organizacji wypoczynku mieszkańców Piotrkowa trybunalskiego na 
terenie całego kraju. 

 W mieście funkcjonują dwa kluby turystyczno-krajoznawcze – motorowy, 
skupiający 55 członków oraz podwodny, skupiający 6 członków. 

 W Piotrkowie Tryb.  działa 14 szkolnych kół PTSM, w tym: 5 w szkołach licealnych, 
3 w gimnazjach, 5 w szkołach podstawowych i 1 przy Świetlicy SWIOiWP „Światło” przy ul. 
Wroniej. Łącznie na terenie miasta PTSM skupia 853 członków juniorów i 67 seniorów. 

Na terenie miasta funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe (placówka oświatowa 
podległa Wydziałowi Oświaty). Aktualnie schronisko posiada 30 miejsc noclegowych (do 
31.08.2000 r. było ich 48). W 2000 roku przyjęło 1084 osoby, udzielając im 1426 noclegów. 

SK PTSM wspólnie z Oddziałem były organizatorem 3 imprez krajoznawczo-turystycznych 
dla młodzieży szkolnej – PTSM, a mianowicie: 

� II Rajd Tatrzański dla 40 uczestników – organizator SK PTSM przy ZSE w Piotrkowie  

� VII Turniej Szkolnych kół PTSM dla 90 uczestników – organizator SK PTSM  przy SP 3 

� szkolenie młodzieżowego aktywu funkcyjnej kadry PTSM dla 33 uczniów  - 
organizatorem były SK PTSM przy ZSE i ZSP Nr 2. 

Ponadto SK PTSM przy ZSE było organizatorem II Zlotu Organizatorów Turystyki dla 30 
uczestników. 
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 W 2000 roku 39 drużyn SK PTSM wzięło udział w terenowych imprezach 
krajoznawczo-turystycznych ujętych  w Kalendarzu PTSM na 2000 rok. Poza tym koła 
organizowały 15 imprez szkolnych dla uczniów. 

Drużyna SK PTSM przy II Liceum Ogólnokształcącym reprezentowała województwo łódzkie 
w XXV Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim w Krakowie i zajęła Imiejsce w konkursie 
historyczno- turystycznym i II miejsce w grze terenowej.  

 Podczas wakacji SK PTSM zorganizowały 4 obozy wędrowne po trasach typowych 
PTSM dla 92 uczestników.  

KALENDARZ IMPREZ PTSM 2001 

Imprezy terenowe 

Termin Nazwa Imprezy Organizator 
13.01 
23-24.02 
09-10.03 
27.04 
26-28.04 
11-12.05 
11-12.05 
18-19.05 
25-26.05 
30.05-2.06 
08-09.06 
07-08.09 
14-15.09 
12-15.09 
21-22.09 
21-22.09 
19-20.10 
26-27.10 
01.12 
14-16.12 

II Noworoczny Rajd Mikołajkowy 
VII Rajd Zimowy „Sanna” 
III Zlot „Turystyka bez granic” 
V Rajd „Wiosna w Czarnocinie” 
IV Rajd „Szlakami twórców literatury” 
IV Rajd Bełchatowski „Bogactwo naszego regionu” 
XII Rajd po Ziemi Opoczyńskiej 
XIV Rajd kolarski „Szlakiem A.F. Modrzewskiego” 
V Rajd „Szlakami Rezerwatów” 
X Rajd Sudecki „Minerały” 
XVIII Zlot Sobótkowy 
III Rajd „Lini ą obrony” 
XIII Rajd Kolarski „Szlakiem Reymonta” 
III Rajd Tatrzański 
IX Rajd „Barwy Jesieni” 
Xi Rajd Pieszy „Babie Lato” 
IX Zlot Ekologiczny 
X Rajd Jesienny po Ziemi Tomaszowskiej 
VIII Turniej Szkolnych Kół PTSM 
III Zlot Organizatorów Turystyki 

SK Dłutów 
SK Królowa Wola 
SK Czerniewice 
SK Czarnocin 
SK Tomaszów Maz. 
SK przy SP 12Bełchatów 
SK przy SP 3 Opoczno 
SK Wolbórz 
SK Smardzewice 
SK SP 2 Tomaszów Maz. 
SK Inowłódz 
SK Szczerców 
SK Będków 
SK ZSE Piotrków Tryb. 
SK Kraszewice 
SK Inowłódz 
SK SP 4 Zelów 
SK ZS 7 Tomaszów Maz. 
SK SP 3 Piotrków Tryb. 
SK ZSE Piotrków Tryb.  

 

Szkolenia 

Termin Nazwa Imprezy 
maj 
27-30.10 
18-20.10 

Szkolenie opiekunów SK PTSM 
Szkolenie kierowników SSM i kierowników obozów wędrownych 
Szkolenie młodzieżowego aktywu funkcyjnej kadry SK PTSM 

 

Imprezy Ogólnopolskie 

Termin Nazwa Imprezy 
Czerwiec 
Czerwiec 
Październik 

XIX Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM „Stąd Nasz Ród” 
XXXI Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM 
XXV Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki 
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XIII. WSPÓŁPRACA Z 
MIASTAMI PARTNERSKIMI 
1. 18-22.05.2000. - wizyta robocza przedstawicieli piotrkowskich instytucji kultury w 
Równym (Ukraina); uczestniczyli dyrektorzy  MOK, Biblioteki, Muzeum i Archiwum 
Państwowego. Spotkanie dotyczyło bezpośredniego zapoznania się z możliwościami podjęcia 
współpracy między analogicznymi podmiotami oraz wypracowania planu przyszłej 
współpracy.  

Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Piotrkowie - Piotr  Zawilski i Archiwum 
Państwowego Obwodu Równieńskiego - G. Charczuk,  podpisali umowę o współpracy. 

2. 18-22.05.2000. -  udział piotrkowskich zespołów tanecznych Bik Kayk i Scat w 
międzynarodowym  festiwalu tańca i choreografii w Równym (Ukraina). 

3. 24-29.04.2000. - udział 4 przedstawicieli młodzieży piotrkowskiej w spotkaniu młodzieży 
miast partnerskich  w Velenje (Słowenia). Spotkanie poświęcone było porównaniu sytuacji  
młodzieży z krajów należących do Unii Europejskiej i  kandydujących. W ramach spotkania 
zorganizowano prezentacje miast i warsztaty tematyczne. 

4. 1-4.06.2000. - Dni Piotrkowa 

 

Wizyty reprezentantów samorządu miast partnerskich:  

* Jan van Vugt - dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miasta Schiedam (Holandia) - 
rozmowy robocze dotyczące wymiany sportowej między naszymi miastami z członkami 
piotrkowskiego Zarządu Miasta oraz S. Darulem - Prezesem Szkolnego Związku Sportowego, 
K. Pytlosem - Dyrektorem OSiR; 

* Bertram Schiebel - Burmistrz ds finansowych Esslingen (Niemcy) - spotkanie ze 
Zdzisławem Chmielarzem - Skarbnikiem Miasta poświęcone wymianie doświadczeń. 

* delegacja węgierskiego miasta Mosonmagyarovar (Węgry)  w składzie: Lajos Borodi - 
dyrektor domu kultury i Janos Kollar  - przewodniczący samorządu polonii węgierskiej ;  
przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące możliwości nawiązania współpracy 
partnerskiej. 

* prezentacja Mosonmagyarovar i potraw kuchni węgierskiej (punkt informacyjny  przy 
MOK) 

* prezentacja Esslingen i potraw kuchni regionalnej przez Towarzystwo Wschód - Zachód z 
Esslingen (punkt informacyjny przy MOK)  

5. 1-4.06.2000. -  II Turniej Koszykówki Ulicznej Miast Partnerskich - uczestniczyły drużyny  
z Esslingen, Mołodeczna, Równego i po raz pierwszy z Schiedam.       

6. 26.06.2000. - rewizyta 16-os. grupy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Piotrkowa 
w Esslingen  

7. 30.06.-03.07.2000. - udział  piotrkowskiego Towarzystwa Wschód - Zachód w obchodach 
Dni Esslingen. 
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8. 1-10.07.2000. - obóz młodzieży miast partnerskich w Piotrkowie. 12 - osobowe grupy 
młodzieży  

z Esslingen,  Mołodeczna, Równego i Velenje wzięły udział w spotkaniu młodzieży miast 
partnerskich . Młodzież zwiedziła Piotrków i okolice, Kraków;  uczestniczyła w wycieczkach 
rowerowych i spływach kajakowych po Pilicy i Zalewie Sulejowskim. Stworzyli pierwszą 
symboliczną ścianę przyjaźni  młodzieży miast partnerskich.  Inicjatywa malowania  techniką 
graffitti  wyznaczonej ściany  będzie kontynuowana w innych miastach partnerskich podczas 
każdego międzynarodowego obozu. 

9. 31.07. - 7.08.2000. - wyjazd 15 - osobowej grupy dzieci szkół piotrkowskich na obóz do 
Mołodeczna w ramach wymiany młodzieży miast partnerskich. 

10. 2-24.08.2000. - udział 2 studentów Wydziału Germanistyki piotrkowskiej WSP w 
warsztatach szkolnych Miasteczko dzieci,  organizowanych przez Stadtjugendring w 
Esslingen. 

11. 8-12.08.2000. - wizyta Prezydenta Miasta Piotrkowa w Mosonmagyarovar (Węgry) - 
spotkanie z władzami miasta węgierskiego,  dotyczyło wyznaczenia obszarów współpracy 
partnerskiej obu miast. 

12. 23-24.09.2000. - wizyta delegacji litewskiego miasta Marjampole w Piotrkowie ( 
wiceburmistrz - Vincas Botyrius, Gedyminas Povilatis - dyr. wydz.ekonomicznego UM, 
Eugenijus Misiunas - doradca Burmistrza, 2 przedstawicieli przedsiębiorstw) - spotkanie 
dotyczyło możliwości  nawiązania przyszłej współpracy. 

13. 1-31.10.2000. - praktyki 2 piotrkowskich urzędników: Marcina Fijałkowskiego (WOŚiR) 
i Janusza Korczaka - Ziółkowskiego (WAiB) w Urzedzie Miasta Esslingen. 

14. 13-15.10.2000. - udział piotrkowskiej delegacji w składzie Jan Kruz - Wiceprezydent 
Miasta, Magdalena Kwiecińska - Wiceprzewodnicząca RM, Marek Pilch - 
wiceprzewodniczący RM w obchodach Dni Miasta Równego. 

14.  11-13.10.2000. - udział Prezydenta Miasta w prezentacji Woj. Łódzkiego w siedzibie 
landu Badenii- Wirtenbergii przy Unii Europejskiej w Brukseli. Celem prezentacji, 
przygotowanej przez Urząd Marszłkowski w Łodzi, była promocja miast województwa 
łódzkiego.     

15. 23-26.11.2000. - udział UMKS Piotrcovia w międzynarodowym turnieju koszykówki 
chłopców, rocznik 1985 w Równym. 

 

XIV. OCHRONA ZDROWIA 
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2000r. odbywało 

się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na 
zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. Nr 148, 
978 z późn. zm./. 

 W porównaniu z 1999 r. można było zauważyć wzrost zainteresowania podpisaniem 
kontraktu z Łódzką Regionalną Kasą Chorych zarówno na podstawową opiekę zdrowotną jak 
i specjalistykę za skierowaniem oraz diagnostykę medyczną. Dynamika rozwoju sieci 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i gabinetów prywatnych, świadczących usługi 
medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uwarunkowana była regionalnie. 
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Rozwijać zaczęło  się  również zjawisko przejmowania ośrodków zdrowia przez samorządy 
lokalne. Ponadto można było zaobserwować tendencję, że część zakładów opieki zdrowotnej 
mających podpisaną umowę z Kasą Chorych na podstawową opiekę zdrowotną rozszerzyła  
lub zamierzała rozszerzyć swój zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych na opiekę 
specjalistyczną. 

Ogółem z jednostkami służby zdrowia funkcjonującymi na terenie miasta Piotrkowa 
Tryb zawarto w 2000 r. 35 umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w różnych blokach 
tematycznych. 

Jednostki  finansowane przez Kasę Chorych w poszczególnych dziedzinach tj. w 
zakresie: 

- podstawowej opieki zdrowotnej, 

- specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, 

- stomatologii, 

- hospitalizacji, 

- pomocy doraźnej 

Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:  

Nazwa świadczeniodawcy Kod p. Miejscowość Powiat Ulica 
NZOZ "Poradnia 
Lekarska" s.c. Piotrków 
Tryb. 

97-300 Piotrków 
Tryb. 

piotrkowski Garbarska 10/12 

Szpital Rejonowy 
Piotrkowie Tryb. 

97-300 Piotrków 
Tryb. 

piotrkowski Wojska Polskiego 77 

Szpital Wojewódzki im. M. 
Kopernika Piotrków Tryb. 

97-300 Piotrków 
Tryb. 

piotrkowski Rakowska 15 

 
Z ZAKRESU SPECJALISTYCZNEGO LECZNICTWA 

AMBULATORYJNEGO  
 

Nazwa 
świadczeniodawcy 

Miejscowość Ulica Rodzaj świadczeń 

Izdebski T. P. Gab. Okul.  
Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Mickiewicza 
40 

- Poradnia okulistyczna, 
- Poradnia okulist. – leczenia zeza 
- Poradnia okulist.- leczenia jaskry  

Kimelski R.P. Gab. Lek. 
"PANACEUM"  

Piotrków 
Tryb. 

Słowackiego  
98 

Poradnia kardiologiczna 

Możdżyńska  G. P. Gab. 
Logoped. "LOGOS"                       
Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Wojska 
Polskiego 

39/15 

Poradnia logopedyczna 

NZOZ "Ośr. Reh.-Szkol.-
Wych." Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Mickiewicza 
98/102 

-Poradnia Logopedyczna 
-Poradnia Rehabilitacyjna Narządu 
Ruchu dla dzieci – pakiet 

Pingot Mariusz NZOZ 
Ośrodek Reh. Ruch. 
Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Daniłowskiego 
5/7 

-Poradnia Rehabilitacji Narządu 
Ruchu dla dorosłych, 
-Poradnia Rehabilitacyjna Narządu 
Ruchu dla dzieci. 

Szpital Rejonowy Piotrków Wojska -Poradnia chirurgii ogólnej 
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Piotrkowie Tryb. Tryb. Polskiego 77 -Poradnia chirurgii og. (poszpitalna) 
- Poradnia kardiologiczna  
- Poradnia kardiolog. (poszpitalna) 
- Poradnia Leczenia Uzależnień – 
porada odwykowa (I) diagnostyczna, 
- Poradnia Leczenia Uzależnień – 
porada odwykowa kolejna terapeut., 
- Poradnia Leczenia uzależnień – 
sesja psychoterapii indywidualnej, 
- Poradnia Leczenia Uzależnień – 
sesja psychoterapii indywidualnej 
(sesje terapii grupowej), 
- Poradnia Ginekolog.-Położnicza, 
- Poradnia Rehabilit. Narządu Ruchu 
dla Dorosłych – pakiet, 
- Poradnia RyzykaOkołoporodowego 

Szpital Wojewódzki im. 
M. Kopernika Piotrków 
Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Rakowska 15 -Poradnia Alergologiczna dla dzieci,  
- Poradnia chirurgii dziecięcej. 
-Poradnia Chirurgii Dz. (poszpitalna) 
-Poradnia Chirurgii Ogólnej 
- Poradnia chirurgii Og. (poszpitalna) 
- Poradnia Onkologiczna  
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 
-Poradnia Dermatologiczno-
Wenerologiczna 
-Poradnia Diabetologiczna  
-Poradnia Endokrynologiczna. 
-Poradnia Gastrologiczna 
-Poradnia Gastroloiczna poszpitalna 
-Poradnia Kardiologiczna. 
-Poradnia Kardiolog. poszpitalna. 
-Poradnia Kardiologiczna dla dzieci 
-Poradnia Otolaryngologiczna  
-Poradnia neurologiczna 
-Poradnia neurologiczna(poszpitalna) 
-Poradnia okulistyczna 
-Poradnia okulistyczna (poszpitalna) 
-Poradnia Leczenia Zeza 
-Poradnia Leczenia Jaskry 
-Poradnia Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 
-Poradnia Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej (poszpitalna) 
-Poradnia Neurologiczna dla dzieci. 
-Poradnia Patologii Noworodka 
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży- porada (I) 
diagnostyczna. 
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży- porada (kolejna) 
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terapeutyczna 
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych - porada (I) diagnostyczna 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych - porada (kolejna) 
terapeutyczna 
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych – wizyta domowa  (I)  
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych– wizyta domowa (kolejna)  
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
dorosłych – wizyta w DPS. 
-Poradnia Reumatologiczna  
-Poradnia Reumatolog. (poszpitalna) 
-Poradnia Urologiczna 
-Poradnia Urologiczna (poszpitalna) 
-Poradnia Ginekologiczno-
Położnicza. 
-Poradnia Rehabilitacji Narządu 
Ruchu dla dorosłych.  

 
Z ZAKRESU STOMATOLOGII:  

Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Powiat Ulica 
Simiński Z. Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny  Piotrków Tryb. 

Piotrków Tryb. piotrkowski Wysoka 8/19 

Szpital Rejonowy Piotrkowie Tryb. Piotrków Tryb. piotrkowski Wojska Polskiego 77 
Szpital Wojewódzki im. M. 
Kopernika Piotrków Tryb. 

Piotrków Tryb. piotrkowski Rakowska 15 

Z ZAKRESU HOSPITALIZACJI  

Nazwa świadczeniodawcy Ulica Rodzaj świadczenia 
Szpital Rejonowy 
Piotrkowie Tryb. 

Wojska Polskiego 
77 

Oddziały: Wewnętrzny, Kardiologiczny,  
Położniczo-Ginekologiczny, Chirurgiczny ,  
Noworodków 

Szpital Wojewódzki im. M. 
Kopernika Piotrków Tryb. 

Rakowska 15 Oddziały: Pediatryczny, Urologiczny, 
Kardiologiczny, Ginekologicz-no-Położniczy, 
Noworodków, Chirurgiczny, Intensywnej 
Terapii, Obserwacyjno-Zakaźny, Reumatologi-
czny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
Neurologiczny, Okulistyczny, 
Otolaryngologiczny, Gastroenterologiczny, 
Chorób Wewnętrznych 

 
Z ZAKRESU POMOCY DORA ŹNEJ 

Nazwa świadczeniodawcy Kod 
p. 

Miejscowość Powiat Ulica 

Szpital Rejonowy Piotrkowie 
Tryb. 

97-300 Piotrków 
Tryb. 

piotrkowski Wojska Polskiego 77 

Szpital Wojewódzki im. M. 97-300 Piotrków piotrkowski Rakowska 15 
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Kopernika Piotrków Tryb. Tryb. 
 

Jednostki działające na terenie miasta Piotrkowa Tryb. nie finansowane przez Kasę 
Chorych w poszczególnych dziedzinach tj. w zakresie: 

- konsultacji specjalistycznych, 

- rehabilitacji, 

- diagnostyki, 

Świadczeniodawcy zawierający umowy w tym zakresie nie rozliczają się z Kasą Chorych – 
lecz z pomiotem wystawiającym skierowanie. 

Z ZAKRESU KONSULTACJI  

Nazwa 
świadczeniodawcy Miejscowość Ulica Rodzaj konsultacji 

Badowska-Duchowska 
M. - P. Gab. Okul.  

Piotrków Tryb. Słowackiego 87 okulistyczna 

Izdebski T. P. Gab. 
Okul.  Piotrków Tryb. 

Piotrków Tryb. Mickiewicza 40 
okulistyczna 
ortoptystyczna 

Kimelski R.P. Gab. Lek. 
"PANACEUM" 
Piotrków Tryb. 

Piotrków Tryb. Słowackiego  98 
kardiologiczna 
w tym: USG serca z Dopplerem, 
Holter – EKG, EKG. 

Możdżyńska  G. P. Gab. 
Logoped. "LOGOS"                       

Piotrków Tryb. 
Wojska Polskiego 
39/15 

logopedyczna 

NZOZ "Ośr. Reh.-
Szkol.-Wych."  

Piotrków Tryb. Mickiewicza 
98/102 

rehabilitacyjna 
logopedyczna 

Patek Jerzy P.Gab. 
Neurol. Piotrków Tryb. 

Piotrków Tryb. Słowackiego 
184/28 

neurologiczna 

Pingot Mariusz NZOZ 
Ośrodek Reh. Ruch.  

Piotrków Tryb. Daniłowskiego 
5/7 

rehabilitacyjna 

Szpital Rejonowy 
Piotrkowie Tryb. 
 

Piotrków Tryb. Wojska Polskiego 
77 

chirurgiczna ogólna,  
diabetologiczna, 
endokrynologiczna,  
kardiologiczna, 
otolaryngologiczna, 
logopedyczna, neurologiczna, 
okulistyczna, rehabilitacyjna, 
reumatologiczna, urologiczna, 
kontroli stymulatorów serca, 
ryzyka okołoporodowego.  

Szpital Wojewódzki im. 
M. Kopernika Piotrków 
Tryb. 
 

Piotrków Tryb. Rakowska 15 alergologiczna dla dzieci 
chirurgii ogólnej 
chirurgii dziecięcej 
chorób płuc i gruźlicy 
chorób zakaźnych wątroby 
chorób pasożytniczych i 
odzwierzęcych 
diabetologiczna 
endokrynologiczna 
gastrologiczna 
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kardiologiczna 
kardiologiczna dla dzieci 
neurologiczna 
neurologiczna dla dzieci 
nefrologiczna dla dzieci 
okulistyczna 
leczenia jaskry 
leczenia zeza. 
otolaryngologiczna 
ortopedyczna. 
patologii noworodka 
rehabilitacyjna. 
reumatologiczna 
urologiczna 

Warczakowska B. P. 
Gab. Logop. 

Piotrków Tryb. Piastowska 11/31 logopedyczna 

Wijata G. P. Gab. 
Logop. "Gaduła"    

Piotrków Tryb. Daniłowskiego 
4B bl. 39A/14 

logopedyczna 

Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI  

Nazwa 
świadczeniodawcy Ulica Rodzaj 

Dworniak  M.T. 
P.Gab. EEG 

Słowackiego  98 
bl.2A 

badanie Eeg 

Szpital Rejonowy 
Piotrkowie Tryb. 

Wojska Polskiego 
77 

diagnostyka laboratoryjna, obrazowa,  

Szpital Wojewódzki 
im. M. Kopernika 
Piotrków Tryb. 

Rakowska 15 diagnostyka laboratoryjna, brazowa, endoskopowa, 
badanie histopatologiczne, badanie elektrofizjologiczne 

diagnostyka bakteriologiczna. 

Z ZAKRESU REHABILITACJI  

Nazwa świadczeniodawcy Miejscowość Ulica Rodzaj świadczeń 
NZOZ "Ośr. Reh.-Szkol.-
Wych." Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Mickiewicza 98/102 zakład rehabilitacyjny 

Pingot Mariusz NZOZ 
Ośrodek Reh. Ruch. 

Piotrków 
Tryb. 

Daniłowskiego 5/7 zakład rehabilitacyjny 

Szpital Rejonowy Piotrkowie 
Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Wojska Polskiego 77 zakład rehabilitacyjny 

Szpital Wojewódzki im. M. 
Kopernika Piotrków Tryb. 

Piotrków 
Tryb. 

Rakowska 15 zakład rehabilitacyjny  

 
Personel zatrudniony w poszczególnych jednostkach służby zdrowia zmienia się  
dynamicznie, dlatego najbardziej wiarygodne informacje dot. liczby zatrudnionych lekarzy i 
pielęgniarek można uzyskać u świadczeniodawców ich zatrudniających. 
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XV. BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

    

REALIZACJA PROGRAMU „BEZPIECZNE MIASTO” 
 
I.  „Kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń 

użytku publicznego i przestrzegania prawa miejscowego”. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 164 spotkania z młodzieżą szkół średnich na 
temat Zasady odpowiedzialnego korzystania z urządzeń użyteczności publicznej. Każde 
spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne.  
  
II.  „Obecność strażników miejskich w szkołach podstawowych i gimnazjach”. 
W Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Broniewskiego 5 funkcjonuje punkt przyjęć 
interesantów, czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00. 
Dodatkowo od miesiąca lutego 2000 r. został uruchomiony w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 przy ul. Roosevelta 2 punkt przyjęcia interesantów. Otwarty on 
jest: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 oraz w środę i czwartek w godz. 17.00 
– 19.00. Zadaniem patrolu straży jest kontrola obiektu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 
1, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 18 oraz bezpośredniego 
sąsiedztwa tych szkół, a także Parku im. J. Poniatowskiego. Teren Szkół Podstawowych Nr 5, 
7, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 18 są często kontrolowane przez straż miejską. 
Strażnicy zabezpieczali okolice szkół w trakcie trwania około 31 imprez szkolnych 
(dyskoteki, studniówki, „półmetki”).  
 
III.  Program „Bezpieczna droga do szkoły”. 
 Strażnicy Miejscy na bieżąco informują Wydział Inżynierii Miasta o występujących 
nieprawidłowościach w oznakowaniu dróg (szczególnie przejść dla pieszych) wokół 
piotrkowskich szkół. W roku 2000 przeprowadzili 121 spotkań z dziećmi szkół 
podstawowych na temat „Bezpieczna droga do szkoły” oraz  „Ja, rower i przepisy – 
przygotowanie do karty rowerowej”a każde dziecko otrzymało książeczki pt. „Straż Miejska 
... nie tylko dzieciom”  oraz „Ja rower i przepisy” i znaczki odblaskowe do tornistrów.  
 Komenda Miejska Policji zorganizowała: 
1. Zajęcia z młodzieżą w ramach objazdowego miasteczka ruchu drogowego na spotkaniach 

w 6 szkołach 
2. Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” i turniej motoryzacyjny 
3. Egzaminy na kartę motorowerową dla 31 uczniów  
4. 20 pogadanek, prelekcji i filmów  o tematyce bezpiecznego poruszania się po drogach 

pieszo, rowerami i motorowerami 
5. 30 spotkań z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem kasety „Bezpieczeństwo Dziecka” 
6. Akcje „Jabłko – Cytryna”, „Generalnie Zwolnij” 
7. Kontrolę oznakowania przed szkołami 
8. „Bezpieczne wakacje” – 15 spotkań z młodzieżą przebywającą na wypoczynku. Prelekcje 

nt. bezpiecznego zachowania, patologii (w tym narkomanii i alkoholizmu).  
9. 17 spotkań z dziećmi pn. „Bezpieczna droga do szkoły 
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Umowę pomiędzy Zarządem Miasta a MKP podpisano 24.03.2000 roku, na kwotę 20.000,00 
zł: - 5.000,00zł  - zadanie „Bezpieczna droga do szkoły” (zakup materiałów, kaset wideo, gier 
itp.), - 15.000,00zł – zakup środków łączności i osprzętu (zadanie nr 6) 
 Przy niebezpiecznych przejściach w rejonach SP nr 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 
zatrudnieni są „Strażnicy szkolni”. Wszystkie szkoły podstawowe, a w szczególności klasy I 
– III, gimnazja oraz niektóre szkoły średnie podjęły działania profilaktyczne zmierzające do 
zapoznania dzieci i młodzieży z zasadami ruchu drogowego. Podstawowe formy przekazu to 
lekcje wychowania komunikacyjnego, spotkania, pogadanki, konkursy, quizy, prelekcje 
filmowe. Dyrekcje szkół utrzymują ścisły kontakt z Policją oraz Sądem Rodzinnym i ds. 
Nieletnich, w przypadkach naruszania prawa przez uczniów lub naruszania praw dziecka 
przez dorosłych. 

 
IV.  „Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji”. 
W roku 2000 strażnicy miejscy podjęli 3.420 interwencji dot. nieprawidłowego parkowania 
pojazdów. W toku tych interwencji ujawniono także nieprawidłowe parkowanie pojazdów na 
miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Straż Miejska nałożyła w 388 
przypadkach urządzenia do blokowania kół pojazdów oraz wydała 19 dyspozycji do usunięcia 
pojazdu na koszt właściciela. 

 
V. „Zabezpieczanie imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych  
Większość odbywających się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego imprez i 
uroczystości (kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, religijnych i innych) zabezpieczana 
jest przy ścisłej współpracy Straży Miejskiej z Policją, w roku 2000  zabezpieczono ponad 40 
imprez i uroczystości (w tym meczy). 
 
VI.  „Ograniczanie zjawiska kradzieży samochodów”. 
Realizując to zadanie strażnicy codziennie patrolowali osiedla mieszkaniowe na terenie 
naszego miasta. Strażnicy stwierdzili 280 przypadków awarii oświetlenia placów, ulic i 
miejsc parkingowych.  
 
VII.  „Zapoznanie z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu”. 
W przypadkach ujawnienia spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających przez 
osoby nieletnie, notatki urzędowe przesyłane są wg właściwości do Policji, Sądu 
Rejonowego, szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przeprowadzane są rozmowy z 
rodzicami lub opiekunami prawnymi tychże osób. W omawianym okresie stwierdzono 58 
przypadków spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających przez nieletnich. 
 
IX.  Zorganizowanie miejsc wypoczynku dla młodzieży 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierała tworzenie i 
działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Z 
Funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na ten cel 145.829zł. 
 
X. „Sporządzanie mapy rejonów najbardziej zagrożonych przestępczością”. 
Zespół Koordynacyjny ds. współpracy Policji i Straży Miejskiej, w skład, którego wchodzą 
przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej spotyka się raz w miesiącu celem wymiany 
informacji o zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Analiza  
sprawozdań i informacji prowadzi do ustalenia ”mapy rejonów najbardziej zagrożonych 
przestępczością” za miniony miesiąc.  
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XI.  „Udział w realizacji Miejskiego Programu Profilakty ki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”. 

Przeprowadzane były wzmożone kontrole w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych w 
zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, uwidaczniania informacji o 
szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Straż Miejska podjęła 663 interwencje 
związane ze spożywaniem alkoholu. MKRPA przekazała po 10.000zł dla Komendy Miejskiej 
Policji i Straży Miejskiej dna realizację tego celu (m.in. na paliwo, części do alkotestów). 
 
XII.  Poprawa stanu świadomości mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa osobistego – 
zadanie nie zrealizowane w 2000 roku, ze względu na brak środków finansowych i 
szczegółowego projektu. Realizacja może być planowana po 2001 roku, w miarę 
zabezpieczenia środków finansowych. 
 
XII.  „Znakowanie przedmiotów wartościowych”. 
Straż Miejska przeprowadziła znakowanie przedmiotów wartościowych (magnetowidy, 
telewizory, monitory, komputery, faksy, itp. sprzęt), oznakowano blisko 570 sztuk rowerów w 
trakcie planowanych wizyt w szkołach oraz w trakcie trwania imprez np. „Majówki” na 
stadionie „Piotrcovi – Ptak”. Ze środków UM wydatkowano 424,71zł na naklejki odblaskowe 
do znakowania rowerów i przedmiotów wartościowych. 
 
XIII.  Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie rozpoznawania, czy dziecko bierze 

narkotyki.   

Dwóch funkcjonariuszy Policji przeszło szkolenie w Legionowie, po którym otrzymali 
certyfikat na prowadzenie zajęć z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, dotyczących 
przeciwdziałania narkomanii – sierpień – wrzesień 2000r. W ramach posiadanych środków 
MKRPA zakupiła telewizor i wideo dla Komendy Miejskiej Policji do realizacji programów 
związanych z zapobieganiem narkomanii, za kwotę 1985zł 
 

XIV.  Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz patologiom 
wynikaj ącym z uzależnień. 

Ankiety dotyczące przemocy orz patologii społecznych opracowane zostały przez WSP filia 
w Piotrkowie Tryb., przeprowadzone zostały w piotrkowskich szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych.. Wyniki ankiet (odrębne dla każdej szkoły) znajdują się w wydziale 
Oświaty UM. 

XV. Likwidacja barier architektonicznych indywidualnych . 
Przystosowano lokale mieszkalne, w tym: 4 sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych 
wraz z zakupem i montażem urządzeń sanitarnych, siedzisk prysznicowych, uchwytów 
ściennych i drzwiowych, na wartość 29.163,00 zł. 
 
XVI.  Likwidacja barier w komunikowaniu si ę – nie otrzymano środków finansowych na 
realizację tego zadania, nie przyjmowano nowych wniosków 
 
XVII.  Dofinansowanie  kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych. 
Objęto dofinansowaniem 212 osób, na łączną kwotę 100.024zł, w tym: 
- 123 osoby dorosłe (58.313zł) 
- 89 dzieci i młodzieży (41.711zł) 
 
XVIII.  Stwarzanie możliwości uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
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W WTZ uczestniczyło 25 osób, wydatkowano kwotę 341.890zł. 
 
XIX.  Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 
1. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych - wydano 1012 

orzeczeń - 121.929,60zł 
2. Wydawanie opinii dot. skierowania do domu pomocy społecznej - wydano 53 opinie - 

6.385,44zł. 
3. Wydawanie opinii dot. zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 

wydano 101 opinii - 12.168,48zł. 
4. Wystawianie legitymacji osobom niepełnosprawnym z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego – wydano 376 legitymacji  
 
XX. Popularyzacja zagadnień w mediach. 
 
XXI.  „Obserwacja miejsc szczególnie zagrożonych w oparciu o system monitoringu”. 
Wykonany został projekt techniczny i kosztorys inwestorski systemu monitoringu wizyjnego 
ul. Słowackiego oraz Rynku Trybunalskiego.  
Ponadto w sposób ciągły jest aktualizowana „mapa zagrożeń” w oparciu o którą następuje 
planowanie rozmieszczenia patroli pieszych i zmechanizowanych Straży i Policji oraz ich 
pracy. Służba dyżurna Straży Miejskiej na bieżąco przekazywała informacje o uszkodzeniach 
i awariach właściwym służbom miejskim. W omawianym okresie przekazano informacje dot.:   
   - stanu nawierzchni dróg    -   441 

- stanu oświetlenia ulic i placów   -   280 
- administracji budynków mieszkalnych  -   357 
- awarii sieci energetycznej    -   143   

 
XXII.  Młodzieżowa Wszechnica – „Kultura Prawna” 
Dnia 6.06.2000 roku podpisano umowę na dotację dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Piotrkowie Tryb. na realizację zadania Młodzieżowa Wszechnica „Kultura Prawna” na kwotę 
16.500,00zł. Wszechnice zostały zorganizowane w pięciu piotrkowskich gimnazjach, w 
okresie od września do grudnia . W każdym zrealizowano program obejmujący 30 godzin. 
Wykładowcami byli prawnicy – aplikanci Sądu Rejonowego oraz psycholodzy i pedagodzy. 
Zajęcia miały charakter wykładów, pogadanek, dyskusji oraz inscenizacji (rozprawa sądowa). 
Słuchacze uczestniczyli w spektaklu teatralnym „Piąte przykazanie” oraz obejrzeli film 
„Prawo ojca” – na kanwie których prowadzono dyskusje. W każdej Wszechnicy założony 
program został zrealizowany w całości. Spotkania cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, 
wpłynął wniosek Dyrektora Gimnazjum Specjalnego o zorganizowanie Wszechnicy w jego 
placówce – ujęto w planie na 2001 rok. 

 

XXIII.  Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

Realizu-
jący 

Wykonanie rzeczowe Wydatkowano 

Miejska
Komisja
Rozwiąz
Probl. 

Alkohol. 

1. „NOE” – gimnazja i szkoły średnie 
2. „Elementarz” czyli program Siedmiu Kroków – gimnazja 
3. „ODLOT” – szkoły średnie 
4. Programy autorskie prowadzone pod superwizją  MKRPA 

 
18.416zł - fundusz 
przeciwalkoholowy 
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XXIV.  Utworzenie Sejmiku Pedagogicznego – forum dyskusyjne – warsztaty 
Dnia 24.10.2000 roku podpisano umowę na dotację dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Piotrkowie Tryb. na realizację zadania Sejmik Pedagogiczny  na kwotę 10.000,00zł. 
Wydatkowano całą dotację. W grudniowych spotkaniach zorganizowanych w ramach Forum 
uczestniczyli: 

• 11, 12 grudnia – Andrzej Grabowski – pisarz, kawaler Orderu Uśmiechu, który odbył 
sześć spotkań autorskich z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych (SP Nr 3, 5, 
11, 12, 13, 16). Tematem spotkań były treści zawarte w książkach pisarza a także 
zachęcanie do czytelnictwa, jako jednej z pożytecznych form spędzania wolnego czasu.  

• 15 grudnia dwa spotkania odbył dr Stanisław Karaś (I Gimnazjum i IV LO). Tematem 
spotkań było „Wykształcenie a powodzenie w życiu człowieka”.  

• 15 grudnia trzy spotkania odbył prof. dr hab. Aleksander Łuczak (wykład dla klas 
maturalnych I LO, spotkanie z członkami Rady Młodzieżowej przy Radzie Miejskiej 
Piotrkowa Tryb. na temat „Problemy ekonomiczne i zawodowe młodego pokolenia 
Polaków w zjednoczonej Europie”, spotkanie z dyrektorami i nauczycielami 
piotrkowskich szkół nt. „Reforma oświaty w pracach legislacyjnych Sejmu RP’ 

• planowane w grudniu dwa spotkania z prof. dr hab. Stefanem Kwiatkowskim zostały 
zrealizowane w styczniu 2001 roku. 

XXV.  Uniwersytet Powszechny dla Rodziców – „Wiedza o rodzinie i problemach 
wychowawczych” 

Dnia 6.06.2000 roku podpisano umowę na dotację dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Piotrkowie Tryb. na realizację zadania Uniwersytet Powszechny dla Rodziców „Wiedza o 
rodzinie i problemach wychowawczych” na kwotę 12.300,00zł. Wydatkowano całą dotację.  

UPdR-y zostały zrealizowane w sześciu piotrkowskich szkołach podstawowych – SP Nr 3, 5, 
11, 12, 13, 16. Założony program wykładów, spotkań dyskusyjnych, pogadanek z rodzicami, 
uczniami i nauczycielami został zrealizowany w całości. Każda szkoła opracowywała własny 
program, uwzględniający potrzeby swojego środowiska. 
 
XXVI.  Aktywne formy spędzania wolnego czasu. 
Realizu-

jący 
Wykonanie rzeczowe Źródła finansowania 

kwota 
Centrum 
Edukacji i 
Pracy 
OHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradnia 
Psychol-

Program lato w mieście pn. „Zaczaruj Lato z Nami II” – 
umowę na dotację podpisano 26.03.2000 roku. 
Wydatkowano pełną kwotę, m.in. na zakup materiałów 
do zajęć programowych, nagród, organizację wycieczek i 
imprez muzyczno-oświatowych, kursu komputerowego 
dla 40 osób. W zajęciach uczestniczyło codziennie 
prawie 100 dzieci, głównie z rodzin najuboższych, dzieci 
specjalnej troski i niepełnosprawne. Organizowano dla 
nich turnieje sportowe, zabawy taneczne, naukę piosenek 
i tańca towarzyskiego, konkursy plastyczne, zajęcia na 
siłowni, wycieczki, kurs komputerowy. 
 
1. Akcja „Wakacje z Poradnią” organizowana na rzecz 

dzieci z zaniedbanych środowisk z terenu miasta. 

dotacja UM 
Środki własne 

sponsorzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki UM,  
Sponsorzy, 

21.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

778,61 
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Pedagog. 
Nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
PTTK 

Każdego dnia w zajęciach uczestniczyło 20 – 25 
dzieci, którym, dzięki sponsorom, Poradnia 
zapewniała także drugie śniadanie. Ze środków UM 
zakupiono artykuły papiernicze, gry i układanki. 

2. Zajęcia okolicznościowe i warsztatowe dla dzieci, 
zorganizowanie zabawy integracyjnej i choinkowej – 
ze środków UM zakupiono materiały pomocnicze do 
zajęć, gry, pomoce naukowe itp. 

 
Imprezy turystyczno-rekreacyjne realizowane z 
kalendarza imprez, obozy i wycieczki  

środki własne  
 
 
 

Środki UM 
 
 
 
 

dotacja  UM, 
środki własne 

 
 
 
 

3.998,21 
 
 
 
 

4.000  

 
XXVII.  Bogata oferta instytucji sportu 
Zakończenie budowy krytej pływalni przy ul. Belzackiej i rozruch technologiczny  
Modernizacja basenu kąpielowego i zaplecza sali gimnastycznej przy SP Nr 14.  
 
XXVIII.  Wdrażanie studium komunikacyjnego dla miasta Piotrkowa Tryb. 
1. Zakończenie projektu technicznego ul. Projektowanej I od ul. Sulejowskiej do Rakowskiej 

– opracowano i uzgodniono koncepcję, trwa opracowywanie dokumentacji technicznej -
29.148,91zł 

2. Modernizacja ul. Żeromskiego od ul. Próchnika do Al. 3-go Maja - 341.327,91zł 
3. Budowa ul. Kostromskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Łódzkiej - 1.313.332,39zł 
4. Budowa targowiska przy ul. Wyzwolenia - 357.586,86zł 
5. Modernizacja oświetlenia (w tym punkty oświetleniowe – 198.711,00zł) - 330.335,66zł 
6. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Kostromskiej - 

202.528,46zł 
 
XXIX.  Wskazanie lokalizacji ścieżek rowerowych 
Wyznaczono lokalizację ścieżek rowerowych oraz terenów dla turystyki rowerowej wokół 
zbiornika Bugaj, wskazanie lokalizacji ścieżki rowerowej w opracowywanym projekcie 
zmian planu miejscowego Śródmieścia (jednostki C 18 i C 19) wzdłuż północnej jezdni Trasy 
W-Z, na odcinku od Armii Krajowej do terenów PKP. 
 
XXX.  Poprawa warunków nauki dzięki budowie nowej szkoły przy ul. Kostromskiej 
wydatkowano 879.884,41zł za wcześniejsze zobowiązania,  roboty wstrzymane w lutym za 
względu na brak środków finansowych. We wrześniu wznowiono prace – ocieplanie ścian, 
roboty posadzkarskie i ścianki działowe dla c.o. Łącznie w 2000 roku wydatkowano 
1.979.867,98zł 
 
XXXI.  Program „Bezpieczne Mieszkanie, Bezpieczny Dom” 

Ogółem przeprowadzono 89 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach na terenie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 

Administracje 

Ogółem  
czynności 
kontrolno-
rozpoznaw. 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze 

Budynki 
wysokie 

Kamie
nice 

Wydano 
Decyzji 

Administr 

Kontrola wykonania 
obowiązków 

nałożonych Decyzją 
Administracyjną 

Upom
nienia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
J. Słowackiego 

15 7 5 4 10 - 
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Piotrkowskaa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

17 7 8 3 9 - 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„KARUSIA” 

7 2 3 1 4 - 

Zrzeszenie Właścicieli i 
Zarządców Domów  

19 - 19 - - - 

Zarząd TBS Sp. z o.o.  
- PPUH „DOM” spółka z o. o. 

13 - 13 - - - 

Zarząd TBS Sp. z o.o.  
- ZUPH „Markpol” 

1 1 - - - - 

Administracja 
Nieruchomościami T. Jarosiński 

4 2 2 1 2 - 

Sekcja Utrzymania i 
Administracji Budynków 
Mieszkalnych PKP 

1 1 - - 1 - 

Właściciele prywatni 12 4 5 2 - 6 

Razem 89 24 55 11 26 6 

Niezależnie od ww. działań funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP uczestniczyli w Akcji 
„POSESJA 2000”. W ramach tych kontroli zwrócono między innymi uwagę na stan 
hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta. Kontrola wykazała, że stan hydrantów jest 
nie zadawalający tj. występują braki odpowiedniej konserwacji i uszkodzenia mechaniczne. 
Taki stan powoduje ograniczone możliwości korzystania z hydrantów podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Na zlecenie Wydziału Architektury i Budownictwa UM opracowany 
został Miejski System Informacji dla Piotrkowa Trybunalskiego, zaopiniowany pozytywnie 
przez Zarząd Miasta. Powstała księga wzorcowa MSI, wykonane zostały prototypy tabliczek 
numerowych i z nazwami ulic, które zainstalowano koło Urzędu Miasta przy ul. Pasaż 
Rudowskiego, Próchnika, Sienkiewicza. 

 
XXXII.  Lokalna edycja IV Mi ędzynarodowej Kampanii Antytytoniowej „Quit & 

Win” 
1. Okres przygotowawczy (organizowanie kampanii, rozplakatowanie, nagłośnienie w 

mediach i prasie regionalnej, szukanie sponsorów) 
2. Zbieranie zgłoszeń od osób deklarujących rzucenie palenia 
3. Losowanie nagród i biochemiczna weryfikacja tytoniowej abstynencji 
4. Wręczenie nagród podczas obchodów „Dni Piotrkowa” – zakupiono nagrody – 3.800zł 

sponsorzy, 499zł środki UM. 
 

DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta  

  W 2000 roku na terenie Piotrkowa Tryb. stwierdzono 2563 przestępstwa tj. o 253 
więcej niż w roku 1999, ustalając dynamikę przestępczości na poziomie 111.0. W tym samym 
czasie wszczęto 2336 przygotowawczych tj. o 162 więcej niż w roku 1999, ustalając dynamikę 
wszczęć na poziomie 107.6 

Porównanie zagrożenia przestępczością w roku 1999 i 2000 z uwzględnieniem wykrywalności 
ogólnej oraz dynamiki przestępczości przedstawia poniższa tabela: 

PRZESTĘPSTWA 
STWIERDZONE 

 

WYKRYWALNO ŚĆ 
OGÓLNA % 

DYNAMIKA  



 

 

 

71  

1999 2000 1999 2000  
2310 2563 48.1 51,2 111.0 

 
Wzrost zagrożenia wystąpił zarówno w kategorii przestępstw kryminalnych jak i 
gospodarczych i wyniósł on: 

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE DYNAMIKA 
1999 2000 

 KRYMINALNE  w tym: 2167 2338 107.9 

   przeciwko życiu i zdrowiu 79 82 103.8 

   przeciwko mieniu 1622 1761 108.6 

 GOSPODARCZE 59 133 225.4 

 

Najwyższy wzrost dynamiki odnotowano w kategorii przestępstw gospodarczych (225.5). Nie 
jest on jednak wynikiem tak dynamicznego rozwoju tej przestępczości, lecz przede wszystkim 
zwiększeniem skuteczności działań wykrywczych podejmowanych przez Sekcję do walki z 
Przestępczością Gospodarczą. Cechą przestępczości gospodarczej jest brak bezpośredniego jej 
związku ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego też wzrost dynamiki w tej 
kategorii nie wpłynął na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli naszego miasta. 

Największy wpływ na bezpieczeństwo obywateli ma zagrożenie przestępstwami przeciwko 
życiu i zdrowiu. W 2000 roku odnotowano o 3 przestępstwa więcej niż w roku 1999. Jednak w 
porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2000 roku w ostatnim kwartale nastąpił bardzo duży ich 
spadek powodując obniżenie dynamiki z 134.8 po 9-ciu miesiącach do poziomu 103.8 na dzień 
31.12.2000r.  

Wzrost zagrożenia w poszczególnych kategoriach przestępstw kryminalnych przedstawia 
tabela: 

 

Kradzież 
cudzej rzeczy 

w tym Kradzieże i 
kradzieże poprzez 

włamanie do 
samochodu 

Kradzież z 
włamaniem 

Kradzież 
rozbójnicza, rozbój, 

wymuszenie 
rozbójnicze 

Ustawa o 
przeciwdziałaniu 

narkomanii 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

500 546 214 159 803 721 83 93 23 35 

 
Z podanej powyżej statystyki przestępstw ujawnionych w poszczególnych kategoriach widać, 
iż wśród przestępstw przeciwko mieniu wzrosła liczba kradzieży „zwykłej” i rozbojów, 
natomiast zmalała liczba kradzieży samochodów i kradzieży z włamaniem do obiektów. 

Wzrost zagrożenia rozbojami i kradzieżami rozbójniczymi z 83 w roku 1999 do 93 w 
roku 2000 spowodowany był wysoką ich dynamiką w pierwszych trzech kwartałach br. 
Jednak zmiany w organizacji służby dokonane w ostatnim kwartale doprowadziły do 
obniżenia dynamiki z 138,5 po 9-ciu do poziomu 112,0 po 12-stu miesiącach 2000r. Na 
terenie miasta ofiarami rozbojów były samotne kobiety napadnięte po zmroku na ulicy oraz 
nieletni pobici i okradzeni przez grupy rówieśników. Coraz częstszym zjawiskiem są 
wymuszenia w szkołach. Czynów tych dokonują przeważnie osoby spoza grona uczniów 
danej szkoły. Należy przypuszczać, że w tej kategorii przestępstw gdzie ofiarami są nieletni, 
„ciemna” liczba jest szczególnie wysoka z uwagi na obawę zemsty ze strony sprawców w 



 

 

 

72  

przypadku powiadomienia organów ścigania lub dyrekcji szkoły. Podjęte przez Sekcję 
Kryminalną działania doprowadziły do wytypowania grupy trudniącej się tym procederem i 
wszczęcia w tej sprawie rozpracowania. 

Należy przypuszczać, że wzrost ilości kradzieży spowodowany jest dwoma 
czynnikami. Po pierwsze przesunięcie sił policyjnych na III zmianę utrudniło sprawcom 
dokonywanie kradzieży z włamaniem. Po drugie łatwość dokonywania kradzieży zwykłej 
wynikająca w większości przypadków z nieuwagi i roztargnienia właścicieli zachęca 
potencjalnych sprawców do dokonywania kradzieży. Łupem złodziei stają się portfele, 
damskie torebki i męskie saszetki pozostawiane w nie zamkniętych samochodach. 

  Coraz częściej zgłaszają się poszkodowani (głównie osoby w starszym wieku) 
okradzeni we własnych mieszkaniach przez osoby podające się za pracowników opieki 
społecznej, kasy chorych lub kobiety narodowości cygańskiej oferujące do sprzedaży różnego 
rodzaju towary.  

W minionym roku problemem były także kradzieże paliwa dokonywane bezpośrednio 
ze stacji benzynowych. Większość stacji nie dysponuje systemem monitoringu, natomiast 
jakość obrazu zarejestrowanego przez niektóre systemy nie pozwala ustalić nr rejestracyjnego 
pojazdu, którym porusza się sprawca. Tak więc wzrasta liczba klientów nie płacących  
rachunków na stacjach benzynowych. 

Istotnym zagrożeniem pozostają także kradzieże kieszonkowe dokonywane na 
piotrkowskich targowiskach przy ulicy Targowej, Zamenhofa i Dmowskiego, jednak w 
ostatnim okresie odnotowano spadek tych kradzieży.  

Podobnie jak w latach poprzednich w miesiącach wiosenno-letnich odnotowano dużą 
ilość kradzieży rowerów pozostawionych bez dozoru i właściwego zabezpieczenia. Miejscem 
kradzieży były tereny przyległe do placówek handlowych, klatki schodowe bloków 
mieszkalnych oraz podwórka.  

Dużym sukcesem piotrkowskiej Policji jest ograniczenie liczby skradzionych samochodów z 
214 w roku 1999 do 159 w roku bieżącym ustalając dynamikę na poziomie 74,3.  

Innym istotnym osiągnięciem piotrkowskiej policji jest zmniejszenie kradzieży z włamaniami 
do obiektów z 803 w roku 1999 do 721 w roku 2000. 

Jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 87% włamań ma miejsce w 
godzinach nocnych, dlatego też spadku zagrożenia tą przestępczością podobnie jak 
przestępczością samochodową należy upatrywać w zmianach dokonanych w organizacji 
służby Referatu Patrolowego i Sekcji Prewencji. 

Mimo tego spadku nadal przestępstwo kradzieży z włamaniem jest najczęściej popełnianym 
przestępstwem, stanowiącym ponad 30 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych 
ujawnionych na terenie miasta. 

 

Wskaźnik wykrywalno ści. 

W 2000r. na terenie powiatu grodzkiego Policja odnotowała wzrost wskaźnika 
wykrywalności z 48.1 w roku 1999 do 51.2 w roku 2000. 

Będący stosunkiem ilości przestępstw wykrytych do ilości przestępstw stwierdzonych 
wskaźnik wykrywalności jest zarazem jednym z kryteriów oceny pracy danej jednostki. 

W 2000 roku, podobnie jak w latach minionych, zbyt wiele przestępstw wszczętych przez 
Policję zostało zakończonych umorzeniem. Najczęstszą przyczyną takiego zakończenia 
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postępowania przygotowawczego jest nie wykrycie sprawcy przestępstwa. Wynika to między 
innymi z okolicznościami obiektywnymi, do których zaliczyć należy: 

  - lekkomyślność pokrzywdzonych; 

  - pozostawianie swojej własności bez dozoru lub zabezpieczenia; 

  - zwłoka w zawiadomieniu Policji; 

  - nieprecyzyjne opisywanie okoliczności zdarzenia; 

  - znieczulica społeczna. 

Wskaźnik wykrywalności dla poszczególnych kategorii przestępstw przedstawia tabela: 

Rodzaj 
 
 
 

Przestępst
wa 

Zabójstwo Zgwałcenie Kradzież 
cudzej 
rzeczy 

w tym 
kradzieże i 
kradzieże 
poprzez 
włamanie do 
samochodu 

Kradzież z 
włamaniem 

Kradzież 
rozbójnicza, 
rozbój, 
wymuszenie 
rozbójnicze 

Rok 1999 
 

2000 
 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Ilość  3 5 6 3 500 546 214 159 803 721 83 93 

Wskaźnik 
Wykryw. 

100 100 66.7 100 20.0 16.5 8.4 10.1 34.4 32.0 60.2 62,4 

 
 

Najwyższa 100%wykrywalność występuje w kategorii przestępstw: zabójstwa i 
zgwałcenia. Jest to związane ze skalą tego zjawiska oraz ciężarem gatunkowym. Sprawy o 
dokonanie tych najcięższych przestępstw traktowane są priorytetowo powodując angażowanie 
wszystkich sił do ich wykrywania 

Dosyć wysoką wykrywalność odnotowano w kategorii rozboju i kradzieży rozbójniczej – 
62,4%, w porównaniu do roku ubiegłego jest ona wyższa o 2,2%. 

Prawie 2% wzrost wykrywalności miał miejsce także w kategorii kradzieży samochodów. 

W odniesieniu do pozostałych dwóch kategorii policja odnotowała niewielkie spadki 
wykrywalności: 

- kradzież rzeczy cudzej – spadek o 3,5% 

- kradzież z włamaniem – spadek o 2,2%  

          W 2000 roku funkcjonariusze KMP w Piotrkowie Tryb. ustalili 801 osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa, z czego wobec 716 skierowano wnioski do prokuratury o 
sporządzenie aktu oskarżenia.  

Spośród w/w osób 52 decyzją Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. tymczasowo 
aresztowano. 

W wyniku podejmowanych działań prewencyjnych na gorącym uczynku popełnienia 
przestępstwa zatrzymano 199 sprawców.  

Przeprowadzona analiza zjawisk kryminalnych pozwala przypuszczać, iż w roku 2001 
odnotujemy kolejny wzrost zagrożenia kradzieżami cudzej rzeczy i trudno będzie utrzymać 
dotychczasowy wskaźnik wykrywalności. Jest to związane nie tylko ze skalą tej 
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przestępczości, ale także ze specyfiką i różnorodnością form popełniania jej. Bogactwo tych 
form związane z wykorzystywaniem przez sprawców nadarzających się okazji uniemożliwia 
skuteczne ich zwalczanie, natomiast prostota w ich dokonywaniu i prawie całkowity brak 
śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia wpływa negatywnie na poziom wykrywalności. 

W IV kwartale 2000 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. 
wdrożono Plan ograniczenia dynamiki przestępczości, w wyniku którego przesunięto 
większość sił policyjnych na III zmianę charakteryzującą się występowaniem najwyższego 
zagrożenia przestępczością - 67,8%. Oprócz opisanych powyżej zmian w dyslokacji służby, 
zwiększono także nadzór ze strony średniego aktywu kierowniczego nad sposobem pełnienia 
służby przez policjantów pionu prewencji. 

 

Stan porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

 W 2000 roku na ulicach miasta odnotowano 81 wypadków drogowych, w wyniku 
których 8 osób poniosło śmierć. Ponadto zgłoszonych zostało 657 kolizji drogowych. 

Statystyczny obraz zagrożenia przedstawia poniższe zestawienie: 

Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
1999 87 9 110 619 
2000 81 8 95 657 

 
 Największe zagrożenie odnotowano na następujących ulicach: 

Ulica Wypadki Zabici Ranni Kolizje 
W. Polskiego 7 0 10 73 
Słowackiego 9 0 9 61 
Sulejowska 3 1 2 51 
Kopernika 7 1 11 39 

A. Krajowej 7 0 9 30 
A. Sikorskiego 4 0 7 33 

Belzacka 5 0 7 3 
Piłsudskiego 4 1 3 20 
Wolborska 3 1 2 31 

Łódzka 3 0 3 22 
Sienkiewicza 1 0 2 18 
Rakowska 1 0 1 16 

Dmowskiego 2 0 2 14 
 
Ogółem na terenie podległym KMP Piotrków Tryb. odnotowano 1.583 zdarzenia drogowe, w 
tym 738 zdarzeń na terenie miasta Piotrkowa Tryb. Z powyższego wynika, że 46,6% ogółu 
zdarzeń wystąpiło w Piotrkowie Tryb. 

Procentowy udział poszczególnych kategorii sprawców zdarzeń drogowych obrazuje poniższe 
zestawienie: 

- kierujący samochodami osobowymi – 66% 

- kierujący samochodami ciężarowymi – 13% 

- kierujący jednośladami – 3% 

- piesi – 4% 
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Nietrzeźwi użytkownicy dróg spowodowali 5% ogółu zdarzeń drogowych (w tym kierujący 
4%, a piesi 1%). 

Przyczyny zdarzeń drogowych: 

- nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 30% 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu + niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami – 27% 

- nieprawidłowe cofanie – 9% 

- nieprawidłowe wyprzedzanie , wymijanie i omijanie – 8% 

- nieprzestrzeganie przepisów przez osoby piesze 

Zdarzenia drogowe w poszczególnych godzinach doby przedstawiały się następująco: 

- 600 - 1400 – 49% 

- 1400 – 2200 – 44% 

- 2200 – 600 – 7% 

W godz. 1400 – 1700 wystąpiło 25% zdarzeń. 

Zdarzenia drogowe w poszczególnych dniach tygodnia przedstawiały się następująco:  

- poniedziałek – 17% - największa liczba zdarzeń drogowych 

- wtorek – 15% 

- środa – 16% 

- czwartek – 13% 

- piątek – 17% - największa liczba zdarzeń drogowych 

- sobota – 13% 

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY  MIEJSKIEJ  
W trakcie wykonywania czynności służbowych w 1999 roku funkcjonariusze Straży 

Miejskiej ujawnili 6.232 wykroczenia. 

Wobec sprawców wykroczeń zastosowano nw. sankcje : 

- pouczenia     3.348 

- mandaty karne    1.356 

- zobowiązania         278 

- wnioski o ukaranie          311 

- pisemne upomnienia i wnioski     869 



 

 

 

76  

U jaw n io n e w ykro czen ia 
w  2000 ro ku

1356

33483348

869 381

Pouczen ia M andaty  karne

Zabowi ązania W n iosk i o  ukaran ie

Pisem ne  w n iosk i i upom n ien ia

 
Ujawnione wykroczenia w latach 1995 - 2000 

8096 7405 5352 6672 6623 6223

1 995 199 6 1 997 1998 19 99 2000

U jaw n io n e w ykro czen ia 
w  la tach  1995-2000

 

Sprawcy ujawnionych wykroczeń swoim działaniem lub zaniechaniem wypełnili dyspozycje 
przepisów przeciwko : 

- porządkowi i spokojowi publicznemu      234  

- bezpieczeństwu osób i mienia             169 

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji   3.443  

- zdrowiu              475  

- urządzeniom użytku publicznego           668   

- obyczajności                29  

- gminnym przepisom porządkowym   1.091   

- innym            53 

Wobec sprawców wykroczeń funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli w minionym roku 
1.356 mandatów karnych na łączną kwotę 75.300zł, w tym 689 mandatów karnych 
gotówkowych na kwotę 33.869 zł oraz 667 mandatów karnych kredytowanych na łączną 
kwotę  41.431zł. 

Przekazani  Policji sprawcy wykroczeń i przestępstw w latach 1995-2000. 
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96 96 97
123

228

141

11 8 14 21 30 26

Wykroczenie Przest ępstwo

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

W 2000 r. strażnicy sporządzili 311 wniosków o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy 
Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim za wykroczenia przeciwko:  

- porządkowi i spokojowi publicznemu       - 63, 

- bezpieczeństwu osób i mienia        -   7, 

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji      -  82, 

- urządzeniom użytku publicznego        -  22, 

- obyczajności publicznej         -  21, 

- zdrowiu           -  15, 

- przepisom  gminnym         -  92, 

- innym           -    9, 

Sporządzone wnioski do kolegium w latach 1995-2000. 

166 99 160
266

370 311

1995 1996 1997 1998 1999 2000
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W 2000 r. strażnicy przeprowadzili 597 kontroli samodzielnie bądź z nw instytucjami: 

- Policją, 

- Strażą Leśna, 

- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, 

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 

- Miejską Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, 

- pracownikami Urzędu Miejskiego (WSO, WIM, WOŚ i R, WF). 

Podjęto 5.304 interwencje dotyczące: 

-  ADM         357 

- stanu dróg         441 

- oświetlenia ulic        280 

- jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej (MZK) 138 

- awarii sieci elektrycznej       143 

- eksmisji                 2 

- handlu         404 

- parkowania pojazdów       505 

- bezpańskich psów        400 

- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych    6631 

- zanieczyszczanie terenów miejskich      148 

- zakłócanie spokoju i porządku publicznego    425 

- stanu obiektów pod względem przestrzegania  

   przepisów przeciwpożarowych         57 

- w stosunku do osób bezdomnych          52 

- interwencje porządkowe       814 

- inne                     117 

W toku wykonywania czynności służbowych, wobec 343 osób będących w stanie 
nietrzeźwym, a dających powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujących się w 
okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu 
innych osób podjęto interwencje.  

 

DZIAŁALNOŚĆ KOMENDY MIEJSKIEJ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. na terenie działania piotrkowskiej 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zanotowano 854 zdarzeń, w tym 455 
pożarów, 378 zdarzeń określanych jako miejscowe zagrożenie i 21 alarmów fałszywych. 
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 W Piotrkowie Tryb. miało miejsce 360 zdarzeń (42,1% ogółu zdarzeń na terenie 
działania KM PSP ), z których 184 to pożary, 161 określanych jako miejscowe zagrożenia 
oraz 15 alarmów fałszywych. 

 W tym okresie w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych powstało 51 pożarów co 
stanowi: 

• 27,7 % ogólnej liczby pożarów w mieście, 

• 68 % ogólnej liczby pożarów obiektów mieszkalnych na terenie działania Komendy 

Ilość pożarów w poszczególnych obiektach na przełomie 6 lat na terenie miasta Piotrkowa 

Lp. Rodzaj obiektu 

Rok 

19
95
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19
99

 

20
00

 

1. Obiekty użyteczności publicznej 3 1 3 5 8 8 

2. Obiekty mieszkalne 46 74 75 63 54 51 

3. Obiekty produkcyjne 6 6 3 4 5 1 

4. Obiekty magazynowe 3 5 6 1 7 2 

5. Środki transportu 13 15 19 18 15 20 

6. Lasy 1 2 - 1 2 1 

7. Uprawy, rolnictwo 13 17 11 7 14 9 

8. Inne obiekty 101 110 94 100 117 92 

9. Razem 186 230 211 199 222 184 

 

Ilości pożarów zaistniałych w obiektach mieszkalnych na przestrzeni 1995-2000 roku. 
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 Porównując liczbę interwencji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w obiektach 
mieszkalnych na terenie miasta Piotrkowa można zauważyć na przestrzeni ostatnich 3 lat ich 
spadek. Największa ilość pożarów w ww. obiektach miała miejsce w 1997 r. Analizując dane 
statystyczne zdarzeń zaistniałych w obiektach mieszkalnych największą ilość stanowią pożary 
budynków wielorodzinnych – 82,4 % ogólnej liczby. Pozostała ilość interwencji dotyczy 
pożarów budynków jednorodzinnych w tym bliźniaki – 17,6 % ogólnej liczby. 

 
Zestawienie procentowe ilości pożarów w obiektach mieszkalnych w 2000 r. 

 
Ważnym aspektem analizy strat i uratowanego mienia w obiektach mieszkalnych są 

wartości uratowanego mienia, które wskazują na szybkie i skuteczne działania ratowniczo- 
gaśnicze. Straty pożarowe w ww. obiektach w 2000 roku stanowią 40 % ogólnej wartości 
strat na terenie miasta Piotrkowa Tryb., co przedstawia poniższy wykres. 
 

Procentowy udział strat pożarowych w poszczególnych obiektach w 2000 r. 
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Straty, uratowane mienie [w tyś. zł.] w obiektach mieszkalnych w porównaniu z rokiem 1999. 

Teren działania 

1999 r. 2000 r. 

OGÓŁEM Średnio na 1 
zdarz. 

OGÓŁEM 
Średnio na 
1 zdarz. 
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miasto Piotrków Tryb. 54 35 1349 1 0,6 50 33 1215 0,9 0,6 

  
 

Częstotliwość wypadków i rannych wśród ludzi w obiektach mieszkalnych. 

Teren działania 

1999 r. 2000 r. 

Ogółem Ratownicy Inne osoby Ogółem Ratownicy Inne osoby 
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m. Piotrków Tryb. 1 2 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 

 
Tragicznymi skutkami pożarów i miejscowych zagrożeń była śmierć 2 osób oraz 1uległa 
obrażeniom w tym 1 strażak. 

Współpraca z jednostkami współdziałającymi podczas zdarzeń zaistniałych w obiektach 
mieszkalnych. 

Lp. Jednostki współdziałające 1999 r. 2000 r. 

1.  Pogotowie ratunkowe 19 3 

2.  Pogotowie energetyczne 18 8 

3.  Policja 67 70 

4.  Straż Miejska 2 0 

5.  Inne służby 3 1 

6.  Pogotowie gazowe - 6 
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Zestawienie przyczyn powstania pożarów w obiektach mieszkalnych. 

Przyczyny powstania pożarów 
Ilość zdarzeń 
[meldunki] 

1999 r. 2000 r. 
1.  *NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 13 11 
2.  NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi 1 - 
3.  NOD w pozostałych przypadkach 6 10 
4.  **NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 1 - 
5.  NON w pozostałych przypadkach 1 - 
6.  Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) 2 3 
7.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznej 1 1 
8.  Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 1 3 
9.  Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 3 3 
10.  Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe - 1 
11.  Wady konstrukcji budowlanych - 1 
12.  Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 2 - 
13.  Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 12 15 
14.  Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 1 - 
15.  Inne przyczyny 8 3 
16.  Nieustalone 2 - 

RAZEM 54 51 
*NOD – nieostrożność osób dorosłych, **NON – nieostrożność osób nieletnich 

 
 
 
 


