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w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561),
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ I.Nadaje si? nazw?: “Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy”. Zapis skrocony nazwy 
ronda: WOSP, dla ronda u zbiegu ulic Kostromskiei i Polnei w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. Usytuowanie i lokalizacja ronda, o kjorym mowa, zostaia przedstawiona na mapie 
stanowi^cy zat^cznik do niniejszej uchwaty.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urz?dowym Wojewodztwa todzkiego.
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Stowarzyszenie „Help PT” Piotrkow Trybunalski
Stowarzyszenie HELP PT

Al. 3 Maja 33. pok. 206 
97-300 Piotrkow Trybunalski 

NIP 771-290-22-86 
KRS 0000742464; REGON: 380886035

Piotrkow Trybunalski 21.12.2022

Sz. P. Radni Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego

Pasaz Rudowskiego 
97-300 Piotrkow Trybunalski

Dotvczv nadania rondu imienia WOSP:

Sztab Nr 3657 Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy, dzialaj^cy przy 

Stowarzyszeniu Help PT w Piotrkowie Trybunalskim, zwraca si$ z p r o s b q do Panstwa 

Radnych o podj^cie uchwaly o nadanie rondu przy zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej imienia

WIELKIEJ ORKIESTRY SWI^TECZNEfJ POMOCY.

Uzasadnienie:

Wielka Orkiestra Swi^tecznej Pomocy to coroczna akcja charytatywna 

o zasi^gu swiatowym, obchodz^ca w tym roku jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Celem 

WOSP jest dzialalnosc w zakresie ochrony zdrowia, polegaj^ca na ratowaniu zycia chorych 

osob, w szczegolnosci dzieci, i dzialanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak rowniez na 

dzialaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. W ci^gu dotychczasowych 30.. 

Finalow WOSP Orkiestra zebrala i wydala na wsparcie polskiej medycyny sum$ ponad 1,75 

mid zl i kupita ponad 69000 urz^dzen. W organizacj^ kolejnych finalow zaangazowanych jest 

rokrocznie ponad 1600 sztabow, w ktorych a^tywnie dziala ponad 120 tys. wolontariuszy. 

Fundacja WOSP, w ramach swej dzialalnosci statutewej, prowadzi 12 calorocznych 

medycznych programow wspieraj^cych, m. in.:

- program powszechnych przesiewowych badan sluchu u noworodkow,

- program leczenia i zapobiegania retinopatii wczesniakow,

- program nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodkow,

- program diagnostyki dzieci^cych chorob reumatycznych,

- ogolnopolski program leczenia pompami insulinowymi dzieci z cukrzyc^,
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- program leczenia osobistymi pompami insulinowymi dla kobiet ci^zamych z 

cukrzyc^,

- krajowy program leczenia wad ubytkowych i wydluzania konczyn u dzieci,

- narodowy program wczesnej diagnostyki onkologicznej dzieci,

- zakup sprz^tu rehabilitacyjnego dla dzieci i mlodziezy, - akcja „Leczyc z miiosci^”

- zakup lezanek i foteli dla rodzicow w szpitalach,
- „Pokojowy Patrol'’ - szkolenie mlodziezy w udzielaniu pierwszej pomocy,

- ,.Ratujemy i uczymy ratowac - Cala Polska - rowniez szkoly z terenu Piotrkowa’'
i

- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w szkolach.

Dzialania w ramach kolejnych finalow WOSP organizowane s^ w Piotrkowie 

Trybunalskim od 1993 roku. Pierwszym Szefem Sztabu byl Zbigniew Bujakowski, ktory 

przekazal szefowanie Tomaszowi Balcerkowi w roku 2003, a od 2015 roku Sztab WOSP 

powolywany jest przez Stowarzyszenie Help PT i obejmuje swym dzialaniem teren Piotrkowa 

Trybunalskiego i Ziemi Piotrkowskiej.

Corocznie zarejestrowanych jest w nim kilkuset wolontariuszy a na potrzeby 31.

Finalu WOSP Sztab Piotrkow Trybunalski ma zarejestrowanych 879 wolontariuszy I 120 

Puszek w firmach co daje l^czn^ sum$ 999 puszek i wolontariuszy (choc potrzeby i ch^ci w 

tym zakresie s^ zazwyczaj wi^ksze) w ponad^40 grupach roboczych. Warto podkreslic, ze jest 

to Sztab WOSP, ktory miesci si? w pierwszej pi^tce co do wielkosci sztabow w Polsce i na 

swiecie.

Nadanie jednemu z piotrkowskich rond imienia Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej 

Pomocy, to uhonorowanie nie tylko dziatah ogolnopolskich, ale przede wszystkim 

zaangazowania i wysilku lokalnych, piotrkowskich wolontariuszy. Ci w wi?kszosci mlodzi 

ludzie co roku w styczniu udowadniaj^, ze warto pomagac. Z wielkim zaangazowaniem, nie 

przejmuj^c si? pogod^, ruszaj^ z puszkami w miasto, by zebrac jak najwi?cej, aby pomoc 

tym, ktorzy tego potrzebuj^, bo WOSP to inicjatywa, ktora uczy empatii i tworzy wspolnot? 

obywatelk^. l
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Zbieraj^ wolontariusze w dniu Finalu do puszek tekturowych, internauci do e- 

skarbonek, poprzez konta bankowe i terminale platnicze oraz, wzbudzaj^ce zawsze wide 

emocji, aukcje przedmiotow przekazywanych przez ofiarodawcow. Do zbiorki wt^czaj^ si^ 

rowniez przedsi^biorcy i instytucje, uruchamiaj^c Firmowe Puszki Stacjoname. Dzi^ki 

wsparciu sponsorow z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i wspoiorganizatorow Sztab 

3657 co roku organizuje liczne wydarzenia. ^ to koncerty muzyczne takich gwiazdy jak: 

Roze Europy,Video, D-Bomb, Cleo, Sidney Polak, Nowator, czy zespoiow z regionu jak Rail, 

Uklad Sloneczny, Mleko i wielu innych. Wydarzenia takie jak.:

Wospowe Morsowanie, Wospowa zbiorka krwi, Piotrkowski bieg „Policz si? z cukrzyc^”, 

Moto-WOSP, kiermasze, licytacje, pokazy.

W ramach Sztabu, przez 29 lat piotrkowskich finalow (rowniez pomimo pandemii 

Covid’19), dzi?ki dobrodusznosci i hojnosci mieszkancow Piotrkowa Tryb. i okolic, wspolnie- 

zebralismy kilka milionow zlotych. Najwi?cej zebralismy w 2022 roku: 344 290,16 zl, a 

podczas 7 wczesniejszych finalow w sumie Piotrkow Trybunalski zebral 

1 837 526,89 zlotych.

Co roku zebrane przez WOSP srodki finansowe przeznaczane s$ na inny cel 

medyczny i rozdzielane do szpitali, ktore wyst^pi^ z takim wnioskami.

Do Piotrkowa Trybunalskiego trafilo do tej pory kilkaset sztuk sprz?tu medycznego o l^cznej 

wartosci: 1.565.801,68 zl, najpierw na oddzialy Szpitala Wojewodzkiego, 

a w ostatnim czasie do Powiatowego Centrum Matki i Dziecka. Nalezy rowniez wspomniec, 

ze ogromne kwoty zostaly przekazane na inne specjalistyczne szpitale, w ktorych leczone s^ 

dzieci z naszego miasta, tj. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Lodzi, czy Instytut 

„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
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Dotychczas miano Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy nadano 49 miej scorn 

w Polsce. Wsrod nich 32 ronda, ulice, place, skwery i mosty.

Ostatnio, 1 grudnia 2022, nazw$ WOSP nadano rondu w Tomaszowie Mazowieckim.

Stowarzyszenie Help PT jest przekonane, ze inicjatywa nadania imienia Wielkiej 

Orkiestry Swi^tecznej Pomocy rondu u zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej zyska zwolennikow 

wsrod mieszkancow miasta. Swiadczyc o tym moze przeprowadzona akcja zbierania 

podpisow pod petycj^ w tej sprawie, pod ktor^ podpisalo w jeden tydzien, kilkaset osob. Tak 

jak wnioskodawca uwazaj^ one, ze b^dzie to najlepsze upami^tnienie dokonan zarowno samej 

Wielkiej Orkiestry, jak i zaangazowania i ofiamosci lokalnej spolecznosci, zarowno wsrod 

dzieci, mlodziezy, jak i pelnoletnich wolontariuszy od 30 lat kwestuj^cych 

z tekturow^ puszk^ z czerwonym sercem na ulicach Naszego Piotrkowa Trybunalskiego.
1

Do wniosku dol^czam petycj^ z podpisami poparcia mieszkancow Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz list jednej z nauczycielek, ktora co roku tworzy wspolnie z uczniami 

Wielk^ Rodzin^ Piotrkowskich Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy. 

To wlasnie dla tych duzych i malych ma bye symboliezny pomnik wdzi^cznosci za trud i 

wspolne dzialania na rzecz nas wszystkich. Tak wlasnie uez^ si^ najmlodsi empatii i tym 

samym, uez^ si$ tworzyc spoleczenstwo obywatelskie.

Kolejny 31. Final Wielkiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy w Piotrkowie 

Trybunalskim, b^dzie jubileuszowym, 30 finalem ktory Piotrkoe Trybunalski zagra wspolnie 

z Wielk^ Orkiestry Swi^tecznej Pomocy. ^

powazanzem
u-

—^Darius^Ce^otka '
l Prezes Zarzadu 
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