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     S zanowni Państwo! Drodzy Piotrkowianie!

W tym szczególnym okresie świąteczno-noworocznym składamy na Państwa ręce 
najlepsze życzenia. Za nami wyjątkowy rok - jubileuszu 800-lecia.

Dziękujemy Państwu za wsparcie i udział w wydarzeniach rocznicowych. 
Pokazaliśmy, jak wyjątkowe i niezwykłe jest Nasze Miasto, 

jak troszczymy się o Nie, jak dumni z Niego jesteśmy.
 Nowy rok niesie za sobą kolejne wzywania. Niech najbliższe miesiące 

spełnią wszystkie pragnienia przynosząc zdrowie, siłę woli i pogodę ducha. 
Oby 2018 rok przyniósł wiele zawodowych i osobistych sukcesów.
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 Choć ich historie się różnią to łączyło ich jedno: chęć powrotu  
do Ojczyzny. Marzenie siedmiu rodzin repatriantów spełnił Piotrków Trybu-
nalski, stając się dla nich nowym domem. 

- Przyjęliśmy kilkanaście osób, które zamieszkały na Podzamczu i Sta-
rym Mieście. Pomagamy w aklimatyzacji w Piotrkowie, który – jak zgodnie 
podkreślali tuż po przybyciu – zrobił na nich bardzo dobre wrażenie – mówi 
wiceprezydent Andrzej Kacperek. 

 31 członków liczy grono Honorowych Obywateli Piotrkowa Trybu-
nalskiego. W poczet zasłużonych dla naszego miasta osób Rada Miasta 
włączyła Stanisława Marcina Gąsiora, wieloletniego dyrektora piotrkow-
skiego Muzeum oraz Zenona Bartczaka, długoletniego dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Bronimy najlepszych miejsc w rankingach 

Warto inwestować w naszym mieście

Piotrków wiarygodny finansowo

 Izraelska Ness 
Ziona została miastem 
partnerskim Piotrkowa 
Trybunalskiego. Współ-
praca będzie przebiegać  
na wielu płaszczyznach 
m.in. edukacyjnej, kulturo-
wej, naukowej, turystycz-
nej i gospodarczej.

- Umowa to nawiązanie 
do historycznych czasów, 
w których obie narodo-
wości współtworzyły gród 
trybunalski – podkreśla po-
chodząca z Piotrkowa prof. 
Dina Feldman, inicjatorka 
nawiązania współpracy. 

 Stopa bezrobocia na poziomie 5,8% (średnia w woj. łódzkim – 6,8%, w kraju – 6,6%), ponad 
7,5 tysiąca podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i zatrudniających ponad 
25 tysięcy osób – liczby gospodarcze jeszcze nigdy nie były tak imponujące.

Klimat inwestycyjny w mieście jest bardzo dobry, co przekłada się na rozwój firm. Przed-
siębiorcy zapowiadają nowe inwestycje m.in. firma Haering niebawem zatrudniać będzie blisko 3 
tys. osób. Świetnie sobie radzą takie przedsiębiorstwa produkcyjne, jak: Pioma-Odlewnia, REAC, 
MBL, Plasimet, Polanik, Cooper Standard, Sulimar, Nowalijka, Famur, Zamet Industry czy produ-
cent wiatrakowców firma Celier Aviation. W zachodniej części miasta powstanie Park Handlowy 
Castoramy i Agata Meble. Pojawiają się także zapowiedzi utworzenia kolejnego centrum logi-
stycznego. 

 „Trudniej obronić tytuł niż go zdobyć” głosi porzekadło. Piotrków udowodnił, że to potrafi. 
Dziennik Gazeta Prawna drugi raz z rzędu przyznał miastu tytuł „Internetowej Perły Samorzą-
du” oraz wyróżnił prezydenta Krzysztofa Chojniaka w kategorii „włodarz”. 

Trzeci raz z rzędu Piotrków został „Przyjazną Gminą”. Eksperci „Forum Biznesu”podkreślili, 
że gród trybunalski to gmina wyjątkowo otwarta na turystów, przedsiębiorców i mieszkańców.

Do samorządu trafiło również wyróżnienie... artystyczne. Film „800 lat Piotrkowa Trybunal-
skiego – dzieje w kalejdoskopie”, którego cztery części wyświetlone były na jednej z kamienic  
w Rynku Trybunalskim, otrzymał nagrodę na festiwalu Film AT przyznaną przez zdobywcę 
Oscara Zbigniewa Żmudzkiego. 

 Stabilne finanse to wizytówka Piotrkowa. Dobrą kondycję budżetu miasta potwierdziła ana-
liza instytucji zewnętrznej. Fachowcy podkreślili, że naszymi atutami są: nadwyżka operacyjna 
oraz bezpieczny poziom zadłużenia.

- Piotrków Trybunalski na tle miast, które analizujemy wygląda naprawdę dobrze. Jeśli ktoś 
powiedziałby, że finanse samorządu są w nieciekawym stanie to takie sformułowanie jest nie-
uprawnione – zaznacza Jacek Mrowicki, prezes INC Rating, który przeprowadzał analizę. 

   Dina Feldman podkreśla wielokulturowość Piotrkowa, w którym się urodziła.

   Po kilku miesiącach pobytu powracający z Uzbekistanu i Kazach- 
      stanu Polacy na dobre zaaklimatyzowali się w naszym mieście.

   ...a Zenon Bartczak z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bro-
nisława Brylskiego.

   Marcin Gąsior akt Honorowego Obywatela odebrał z rąk Przewod-
niczącego Rady Miasta Mariana Błaszczyńskiego...

Repatrianci już w Piotrkowie 

Nowi Honorowi Obywatele 

Ness Ziona miastem partnerskim 
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Piotrków Trybunalski skoń-
czył 800 lat. Dziś stajemy u progu 
dziewiątego stulecia. Stajemy peł-
ni dumy z dorobku wielu pokoleń 
piotrkowian, którzy przez setki lat 
budowali nie tylko to miasto, ale 
także Rzeczpospolitą. Pamiętając  
o tych dokonaniach, bogaci do-
świadczeniami naszych przod-
ków podejmujemy szereg dyna-
micznych działań zmierzających  
do rozwoju miasta, dzięki czemu  
z nadzieją patrzymy w przyszłość. 

Rok 2017 przeszedł do historii. 
W naszej pamięci minione 12 mie-
sięcy zapisze się przede wszyst-
kim jako czas obchodów 800-lecia 
Piotrkowa Trybunalskiego. – Wy-
jątkową rocznicę świętowaliśmy 
praktycznie cały rok. Przygotowali-
śmy bogatą ofertę wydarzeń więc 
na pewno każdy znalazł coś dla 
siebie – mówi prezydent Krzysztof 
Chojniak podkreślając, że jednym 
z największych sukcesów obcho-
dów jest zaangażowanie piotrko-
wian, którzy nie tylko brali udział  
w poszczególnych wydarzeniach, 
ale częstokroć je organizowali. 
– Dziękuję instytucjom, stowa-
rzyszeniom i osobom prywatnym. 
Szczególne słowa uznania kieruję 
jednak do uczestników wszystkich 
wydarzeń. Robiliśmy to dla Państwa 
i to dzięki Państwu te wydarzenia 
miały tak niepowtarzalną atmosfe-
rę – zaznacza prezydent i zaprasza 
do lektury niniejszej gazety będącej 
podsumowaniem wydarzeń 800-
lecia oraz zapowiedzią najbliższych 
miesięcy życia miasta. 

Aż dziewięć firm zgłosiło się do konkursu na przygotowa-
nie koncepcji hali widowiskowo-sportowej, która powstanie  
w miejsce hali Relax. Konkurs cieszy się zainteresowaniem firm  
z całej Polski.  Kolejnym etapem będzie przygotowanie prac kon-
kursowych. Zwycięzca konkursu w nagrodę otrzyma zlecenie 
opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej. Dokument 
wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy do października 
2018 r. Po uzyskaniu tych dokumentów miasto złoży wniosek 
o dofinansowanie budowy hali ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. Budowa obiektu najprawdopodobniej wystartuje  
w 2019 roku.

 Projektowana hala ma posiadać dwustronne trybuny  
na minimum 1500 miejsc: z czego minimum 1000 stałych miejsc  
oraz minimum 500 miejsc na trybunie wysuwanej. Zlikwidowane 
zostaną słupy obecnie zasłaniające płytę boiska. Obiekt zostanie 
dostosowany do organizowania zawodów na najwyższym pozio-
mie oraz ma stwarzać możliwość organizowania różnego rodzaju 
wystaw, pokazów, imprez muzycznych i scenicznych. 

Przed nami rok kolej-
nej ważnej rocznicy. 100-
lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Piotrków, który odegrał 
znaczącą rolę w historii 
Najjaśniejszej Rzeczpo-
spolitej, będzie podniośle 
świętował tę wyjątko-
wą dla każdego Polaka 
rocznicę. – Podobnie jak  
w przypadku 800-lecia 
obchody zaplanowaliśmy 
na cały rok, a ich kul-
minacja planowana jest  
na 11 listopada – zapowia-
da prezydent Chojniak.

Dostojna rocznica 
800-lecia to nie tylko mo-
ment świętowania, ale 
przede wszystkim okazja, 
aby spojrzeć w przyszłość. - Dba-
jąc każdego dnia o nasze miasto 
planujemy bardzo konkretne dzia-
łania za 5, 10 czy 15 lat. To ko-
nieczny element w nowoczesnym 
zarządzaniu miastem. Codziennie 
przyświeca mi myśl o przyszłości 
Piotrkowa. Planując wielowymiaro-
wy rozwój realizujemy wizję mia-
sta nowoczesnego, bezpiecznego, 
otwartego dla inwestorów i przy-
jaznego mieszkańcom – opowiada 
Krzysztof Chojniak. - Ważna jest 
konsekwentna realizacja przygo-
towanych planów. Inwestujemy 
w infrastrukturę mieszkaniową, 
oświatową, sportową i kulturalną, 
przebudowę dróg, rewitalizację 
zabytków. Dwie kluczowe inwe-
stycje dotyczące kultury i nauki  

oraz sportu to: budowa mediateki 
oraz hali widowiskowo-sportowej 
– wymienia prezydent. 

Nowa hala pozwoli prowadzić 
rozgrywki sportowe na najwyższym 
poziomie oraz organizować impre-
zy masowe. - Z kolei mediateka to 
przyszłość nasza i naszych dzieci.  
Będzie to miejsce integracji po-
koleniowej i międzypokoleniowej,  
w którym zarówno najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta, jak i dorośli 
oraz seniorzy znajdą sferę realiza-
cji swoich zainteresowań i pasji. 
Pozwoli to rozwijać się i poszerzać 
horyzonty. Jest to ważne szcze-
gólnie dla dzieci ponieważ chcemy 
stworzyć warunki gwarantujące im 
lepszy start w życie. Ponadto w me-
diatece znajdzie się także miejsce 

na klimatyczną kawiarnię, w której 
całe rodziny będą mogły odpocząć 
czy spotkać się ze znajomymi.  
To żywy dowód na to, że planu-
jąc inwestycje dziś musimy myśleć  
o tym co będzie za kilkadziesiąt lat. 
Mediateka stanie się bodźcem roz-
woju miasta, który mierzy się nie 
tylko tonami wylanego asfaltu, ale 
także integracją i tworzeniem lokal-
nej wspólnoty  – wyjaśnia powody 
budowy centrum nauki i kultury 
prezydent Chojniak. 

Równocześnie, miasto – z po-
zytywnym skutkiem – zachęca 
przedsiębiorców do inwestowania 
i rozwijania działalności oraz reali-
zuje politykę mieszkaniową. 

- Obecnie mieszkania buduje-
my we wschodniej części miasta, 
a dokładniej na Podzamczu oraz 
nowo powstającym osiedlu 800-
lecia przy ulicy Broniewskiego. 
Stworzyliśmy program „Piotrków 
Trybunalski – tu mieszkam”, który 
daje świetne warunki do budo-
wania w naszym mieście domów 
jednorodzinnych, gdyż działki mo-
żemy nabyć już za „ćwierć” ceny 
– wylicza prezydent.

Kontynuowana jest także rewi-
talizacja Starego Miasta i Podzam-
cza. Po dwóch edycjach projektu 

„Trakt Wielu Kultur” przyszedł czas 
na program „Młode - Stare Mia-
sto”. 

- Jest on już w zasadzie re-
alizowany, gdyż trzy inwestycje,  
jak przebudowa ulicy Garncarskiej, 
placu Zamkowego oraz początek 
budowy bulwarów nad rzeką Stra-
wą już wykonaliśmy – przypomi-
na prezydent i zapowiada kolejne 
składające się na projekt. 

- Diametralnie zmieni się wy-
gląd ulicy Pereca i placu Niepod-
ległości z przedmurzem, które do-
datkowo zostanie podświetlone.

Projekt „Młode - Stare Miasto” 
to przede wszystkim rewitalizacja 
społeczna. W jej ramach odrestau-
rowanych zostanie dziesięć ka-
mienic wraz z podwórzami usytu-
owanych wzdłuż ulic Garncarskiej, 
Zamurowej, Starowarszawskiej, 
Wojska Polskiego. Na wszystkie 
wspomniane przedsięwzięcia zwią-
zane z MSM pozyskaliśmy aż 21 
mln zł z pieniędzy unijnych. 

W projekt wpisują się również 
działania podejmowane równole-
gle, jak budowa kamienicy i ofi-
cyny na 15 mieszkań przy ulicy 
Garncarskiej oraz klimatycznej 
posesji u zbiegu ulic Starowar-
szawskiej i Jerozolimskiej, na któ-
rej zamieszka 31 rodzin. Jednym  
z głównych elementów rewitali-
zacji Podzamcza będzie budowa 
wspomnianej wcześniej mediate-
ki. Samorząd dbając o zabytkowe 
elementy architektury, rewitali-
zując tkankę historyczną nie za-
pomina o nowoczesności i obiek-
tach, które świetnie wpisują się  
w charakter tej części Piotrkowa.

- Przed nami nowe wyzwania. 
Kolejna karta historii Piotrkowa za-
czyna się tu i teraz. To właśnie My 
ją tworzymy. Możemy się spierać  
i różnić, ale pamiętajmy, że przy-
pada nam zaszczyt i odpowiedzial-
ność żyć oraz pracować dla tego 
miasta w roku jubileuszowym i na 
początku IX stulecia w dziejach 
Piotrkowa Trybunalskiego – pod-
sumowuje prezydent Krzysztof 
Chojniak. 

  Nowa hala widowiskowo-sportowa będzie sportową wizytówką Piotrkowa.

U progu IX stulecia
 Piotrków Trybunalski skończył 800 lat. Dziś stajemy u progu 

dziewiątego stulecia. Stajemy pełni dumy z dorobku wielu poko-
leń piotrkowian, którzy przez setki lat budowali nie tylko to mia-
sto, ale także Rzeczpospolitą. Pamiętając o tych dokonaniach  
z nadzieją patrzymy w przyszłość. 

 Piotrków Trybunalski będzie miał nowoczesną halę widowiskowo-sportową na europejskim poziomie. Obiekt 
powstanie w miejscu obecnej hali „Relax” i ma być gotowy pod koniec 2019 roku.

Wybudujemy halę widowiskowo-sportową w miejsce „Relaxu”
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Foto: Piotr Szczepański

 Poprawa bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych – to zadanie każdej inwestycji drogowej. 
      A takowych w 2017 roku nie brakowało…

Dbamy o bezpieczeństwo na drogach 
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 Łącznik ul. Broniewskiego oraz Sulejowskiej 
poprawi komunikację na osiedlach Wyzwolenia  
oraz 800-lecia.

  Przebudowa ronda Sulejowskiego na  „turbino-
we” przyczyniła się do znacznego zmniejszenia 
liczby kolizji i wypadków na tym newralgicznym 
skrzyżowaniu. 

 Remont ul. Cmentarnej to nie tylko lepszy do-
jazd, ale przede wszystkim wygodniejsze dojście 
do piotrkowskich nekropolii. 

  Na osiedlu Wierzeje nowe nawierzchnie uzy-
skują sukcesywnie kolejne ulice. Asfaltem pokry-
to brakujące fragmenty ulicy Zawiłej i Sasanek.

  Modernizacja ul. Jerozolimskiej to jeden z przy-
kładów ważnych inwestycji na konkretnych osie-
dlach, podobnie, jak w przypadku budowy ulic…

 Budowa ul. Kasztelańskiej obejmuje blisko  
1,3 kilometrowy odcinek drogi i potrwa do poło-
wy 2018 roku.

 Ul. Z. Nałkowskiej, to kolejna, osiedlowa ulica, 
na której nowa nawierzchnia poprawiła bezpie-
czeństwo i komfort poruszania się.

 Nowe rondo, gładka jezdnia, chodnik ze ścież-
ką rowerową i więcej parkingów – tak po meta-
morfozie wygląda ul. Spacerowa.

 Mieszkańcy osiedla „Pawłowska” zyskali kolejną 
ulicę z asfaltową nawierzchnią, chodnikiem i no-
wym oświetleniem. Jest nią ul. F. Chopina.

   Mieszkańcy ul. H. Wieniawskiego zyskali nową 
drogę ze zjazdami do posesji, chodnik oraz oświe-
tlenie ledowe, których dotychczas nie było.
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Najhuczniejsze urodziny w historii -

Piotrków Trybunalski
świętował 800 lat!

  Dziesiątki wydarzeń, setki zaangażowanych osób, tysiące uczestników – Piotrków Trybunalski w 2017 
roku obchodził swoje 800-lecie. Urodziny świętowaliśmy hucznie przez cały rok.  Niech wspomnienie tylko kilku  
z bardzo wielu imprez będzie podziękowaniem za organizację i udział we wszystkich: mniejszych i większych, ple-
nerowych i zamkniętych, kulturalnych i sportowych, kameralnych i masowych. Zapamiętajmy ten rok na długo  
i cieszmy się tym, co wspólnie zrobiliśmy na 800-setne urodziny Piotrkowa.  

Gród trybunalski przeżył w tym roku pokojową „najazd” wojsk NATO. Żołnierze 
Sojuszu Północnoatlantyckiego zaprezentowali się podczas pikniku wojskowego.

Amerykańskim żołnierzom bardzo spodobało się 
serdeczne przyjęcie przez piotrkowian.

W obchody 800-lecia włączyli się piotrkowscy myśliwi, którzy przygotowali im-
prezę kulinarną ze specjałami z dziczyzny. 

W Rynku Trybunalskim odbył się piknik funduszy europejskich z udzia-
łem zespołu Varius Manx i Kasi Stankiewicz oraz pokazem laserowym.

Nazywają ją „piotrkowską Marszałkowską”. Ul. Słowackiego obchodziła 
90-te urodziny. Tort urodzinowy kroi wiceprezydent Andrzej Kacperek. 

800 gołębi pofrunęło w niebo z Rynku Trybunalskiego – tak w wyjątko-
wy jubileusz wpisali się hodowcy gołębi pocztowych. 

Ponad 350 psów i około 80 ras zaprezentowało się podczas wystawy na stadio-
nie miejskim „Concordia”.  
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Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 To główny punkt obchodów 800-lecia miasta, który na długo pozostanie w pamięci piotr-

kowian. Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej były dla naszego miasta wyjątkowym wydarzeniem 
międzynarodowym, promocyjnym, kulturalnym i społecznym. Przeżyjmy to jeszcze raz… 

 Wszystko rozpoczęło się od powitania prezydentów 
obu państw na placu Zamkowym. 

 Kulminacją obchodów była gala połączona z przekaza-
niem flagi Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 Prawdziwy entuzjazm wzbudziło nieplanowane spo-
tkanie Prezydenta RP z mieszkańcami Piotrkowa…

 Wielkie międzypaństwowe wydarzenie zakończył Kon-
cert Przyjaźni, który przyciągnął ok. 6 tys. osób.

 …oraz wzięli udział w uroczystej eucharystii w Sanktu-
arium Matki Bożej Trybunalskiej.

 Andrzej Duda i Janos Ader prowadzili międzynarodo-
we rozmowy na Zamku Królewskim…

 Prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader odsłonili na Lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej obelisk poświęcony Eugeniu-
szowi Szyklay, węgierskiemu pionierowi spadochroniarstwa, który zginął w Piotrkowie…

 …oraz możliwość zrobienia zdjęcia z głową państwa  
i uściśnięcia dłoni Andrzejowi Dudzie.  

 W pierwszej części największe 
przeboje zaśpiewał Michał Szpak.

 Pierwsze Damy, Agata Kornhauser-Duda oraz Anita 
Herczegh odwiedziły Ośrodek Działań Artystycznych.

 Gwiazdą wieczoru byli twórcy światowego hitu „Dziewczyna o perłowych wło-
sach”, węgierski zespół OMEGA, z którym gościnnie wystąpił Józef Skrzek.
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Fakty o inwestycji:

  Rewitalizacja Rynku
  Trakt Wielu Kultur I i II
  Młode Stare Miasto 
  Mediateka

 Na pl. Pofranciszkańskim powstaje in-
westycja wyjątkowa. Pierwszy w historii 
Piotrkowa Trybunalskiego obiekt nauki  
i kultury, który nie tylko będzie wizytówką 
naszego miasta, ale przede wszystkim miej-
scem spotkań i międzypokoleniowej inte-
gracji piotrkowian, a co za tym idzie bodźcem  
do dalszego rozwoju. 

 Koszt budowy obiektu to kwota 
32,9 mln zł. Jest ona o około 4 mln 

niższa niż kosztorys inwestorski.
- Kwota obejmuje wyposa-

żenie stałe (regały przesuwne, 
recepcja, wyposażenie toalet, 

kawiarenki, itp.).
- Przed budową teren 

był również badany pod 
kątem archeologicznym. 

MEDIATEKA 
czyli kultura, 
nauka, rozwój 

Czy wiesz, że…

 w zasobach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej obecnie znajduje się bli-

sko 300 tys. egzemplarzy książek;
 w 2016 roku MBP wzbogaciła się  

o ponad 16 tys. książek i audiobooków;
 corocznie prenumerowanych jest ponad 

150 tytułów różnego rodzaju czasopism.

Czy wiesz, że…

 z czytelni MBP korzysta 
około 50 tys. osób rocznie…

Budowa MEDIATEKI, to kolejny 
etap rewitalizacji Starego Miasta 
oraz Podzamcza, która składa się  
z projektów: 
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 Pomysł budowy mediateki 
to szansa rozwoju dla Piotrko-

wa Trybunalskiego. Na ten fakt 
zwracają uwagę uznane autory-
tety w dziedzinie kultury i nauki, 
m.in. Tomasz Bagiński, polski 

grafik, animator i reżyser, laure-
at wielu prestiżowych nagród, 

którego animacja „Katedra” 
była nominowana do Oscara.

- Budowa nowoczesnej bi-
blioteki łączącej wiele funkcji, 

będącej nowym centrum kul-
turalnym miasta to rozwiązanie 

dobre i ważne dla rozwoju Piotr-
kowa Trybunalskiego. Z pewno-

ścią będzie to miejsce wspólne 
dla wielu pokoleń piotrkowian – 

mówi Tomasz Bagiński podkre-
ślając wartość tego projektu dla 

młodzieży rozwijającej swoje 
pasje i zainteresowania.

- Wyobraźnia i wrażliwość 
potrzebuje miejsc, w których 
może kwitnąć. Bez wyobraź-

ni - nie ma kultury. Bez kul-
tury nie ma miast, nie ma 

też państw i narodów – 
podkreśla Tomasz Bagiński 

podsumowując: z całego 
serca popieram budowę tej 

nowatorskiej placówki. 

Dobre, bo piotrkowskie
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 centrum nauki na wzór warszawskiego „Kopernika”

 - techniczna wystawa multimedialna - motoryzacja

 - techniczna wystawa multimedialna - kolejnictwo

 - techniczna wystawa multimedialna - astronomia

 - techniczna wystawa multimedialna - fotonika

 - techniczna wystawa multimedialna - grafen

 - prezentacje multimedialne piotrkowskich firm

 pracownia gier komputerowych

 pracownia eksperymentów i warsztatów

 pracownie dydaktyczne do zajęć edukacyjnych

 biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru

 książkomat i całodobowa wrzutnia do książek

 komfortowe czytelnie i dział książki mówionej (audiobook)

 miejsce relaksu oraz zbaw czytelniczych i edukacyjnych  

dla dzieci, z pomieszczeniem do pracy zespołowej

 multimedialna aula konferencyjna z funkcją sali kinowej

 mała gastronomia - „MediateCaffe & Bistro”

 na poziomie „-1 ” znajdzie się parking na około 100 miejsc

W MEDIATECE znajdzie się:  

Czy wiesz, że…

 w 2016 roku biblioteka miała zareje-
strowanych ponad 16 tys. czytelników…

 …mury wypożyczalni przekraczali oni blisko 
140 tysięcy razy i…

  …dokonali blisko 400 tysięcy wypożyczeń.
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 Stanie się miejscem spotkań młodych ludzi, w którym będą 
się inspirować, wspólnie działać i rozwijać. To tu będzie mogła doko-

nywać się integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa. 
 To wyjątkowe miejsce pozwoli na rozwijanie umiejętności  

i zdolności młodych ludzi oraz poszerzanie ich horyzontów. 
 MEDIATEKA będzie możliwością wyrównania szans eduka-

cyjnych uczniów z Piotrkowa, z młodzieżą większych miast. Dzię-
ki MEDIATECE uczniowie będą mogli rozwijać własną wiedzę  

i edukować się na szerszym polu niż w szkole, co da im lep-
szy start w kolejnych etapach edukacji. 

 Będzie to miejsce wystaw, warsztatów, prelek-
cji, spotkań autor-

skich, projekcji filmów  
i wielu innych wyda-

rzeń kulturalnych  
z udziałem i dla 

mieszkańców 
Piotrkowa. 

 Pomysł budowy mediateki 
to szansa rozwoju dla Piotrko-

wa Trybunalskiego. Na ten fakt 
zwracają uwagę uznane autory-
tety w dziedzinie kultury i nauki, 
m.in. Tomasz Bagiński, polski 

grafik, animator i reżyser, laure-
at wielu prestiżowych nagród, 

którego animacja „Katedra” 
była nominowana do Oscara.

- Budowa nowoczesnej bi-
blioteki łączącej wiele funkcji, 

będącej nowym centrum kul-
turalnym miasta to rozwiązanie 

dobre i ważne dla rozwoju Piotr-
kowa Trybunalskiego. Z pewno-

ścią będzie to miejsce wspólne 
dla wielu pokoleń piotrkowian – 

mówi Tomasz Bagiński podkre-
ślając wartość tego projektu dla 

młodzieży rozwijającej swoje 
pasje i zainteresowania.

- Wyobraźnia i wrażliwość 
potrzebuje miejsc, w których 
może kwitnąć. Bez wyobraź-

ni - nie ma kultury. Bez kul-
tury nie ma miast, nie ma 

też państw i narodów – 
podkreśla Tomasz Bagiński 

podsumowując: z całego 
serca popieram budowę tej 

nowatorskiej placówki. 
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Czym będzie 

MEDIATEKA 
dla piotrkowian?

MEDIATEKA 

jest inwestycją  
w przyszłość Piotrkowa, 

jest inwestycją  
w nasze dzieci i wnuki!

Czy wiesz, że…

 czytelnicy korzystają  
w czytelni rocznie z po-
nad 76 tys. egzempla-
rzy zbiorów biblioteki.
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Co dalej
z budynkiem

synagogi?

 Biblioteki są ważne, to dzięki 
nim książka jest ciągle żywa. Wszel-
kie działania promujące czytelnic-
two są godne poparcia. Ogromnie cie-
szę się kiedy spotkania autorskie organizowane są  
w bibliotekach.

Książka jest wartością samą w sobie, wartą 
pielęgnowania. Czytanie wzbogaca. Dlatego 
też tak ważne jest wspieranie bibliotek.

Popieram budowę piotrkowskiej biblioteki 
obiema rękami i nogami. 

Piotr Pustelnik
Alpinista i himalaista,  
zdobywca Korony  
Himalajów  
i Karakorum

 Budynek, w którym obecnie mieści się Miej-
ska Biblioteka Publiczna, jest własnością miasta.  
Po wyprowadzeniu się książnicy i czytelni obiekt 
zostanie przeznaczony na inne cele społeczne i da-
lej będzie służył piotrkowianom.

Chcemy przenieść tam instytucje miejskie, któ-
re obecnie znajdują się w budynkach nienależących  
do miasta, za wynajem których płacimy czynsz. Planu-
je się tutaj ulokować m.in. pracownie piotrkowskich arty-
stów, mini salę koncertową oraz niektóre oddziały Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W tzw. małej synagodze (siedziba oddziału dla dzieci) ma znaj-
dować się siedziba Centrum Dialogu im. Ireny Sendler 

 Czytelnikiem 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piotr-
kowie Trybunalskim 

jestem ponad 25 lat. Regularnie ko-
rzystam ze zbiorów naszej biblio-

teki, a w ostatnich latach także  
z internetu. Bez książki nie wy-

obrażam sobie życia!
Biblioteka zapewnia mi 

stały dostęp do nowości 
wydawniczych, również 

tych, które sam proponu-
ję zakupić. Problemem naszej 

biblioteki jest brak przestrzeni  
na organizację różnego typu imprez 

czytelniczych. Obecnie, żeby mogło 
się odbyć spotkanie autorskie trzeba 

zamknąć czytelnię. Brakuje miejsc, gdzie 
czytelnicy mogliby pracować. Brakuje mi 

także wolnego dostępu do książek, czyli 
możliwości samodzielnego wybierania in-

teresujących mnie pozycji. 
Czytam bardzo dużo. W 2016 roku  

dostałem nawet nagrodę dla najlep-
szego czytelnika.

Niezmiernie i szczerze cieszę 
się, że wreszcie w naszym mieście 

powstanie nowoczesna biblio-
teka na miarę XXI w., z wol-
nym dostępem do książek,  

z dużą ilością stanowisk 
komputerowych, z miejscem  

na odpoczynek po pracy. 
Budowa MEDIATEKI, to dla czy-

telników naprawdę ważne i wielkie 
wydarzenie. Czekam z niecierpliwo-

ścią  na jej otwarcie. 

Adam Domaradzki
Czytelnik z Piotrkowa

MEDIATEKA
 miejscem...

Czy wiesz, że…
 w 2016 roku MBP przeprowadziła 1 675 
działań oświatowych i kulturalnych...

 ...a udział wzięło w nich ponad  
27 tys. osób;

 wśród najważniejszych imprez 
są m.in. konkursy, promocje 

książek, spotkania autorskie, 
wycieczki oraz warsztaty.

 MEDIATEKA będzie 
3-kondygancyjnym budyn-

kiem z podziemnym parkingiem 
na 100 miejsc.

 edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych
 spotkań piotrkowian, inspirującym do działań
 integracji międzypokoleniowej
 promocji piotrkowskich firm
 rozwoju lokalnych inicjatyw
 intelektualnego wypoczynku i relaksu
 przyjaznym dla osób niepełnosprawnych
 oraz wyjątkową atrakcją turystyczną

Opinie. . .

Opinie. . .
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Piotrków - ja kocham ciebie...
11

Imponujące, multimedialne widowisko w technologii mappingu „800 lat 
Piotrkowa – dzieje w kalejdoskopie”, przedstawiło dzieje miasta od mo-
mentu jego powstania aż po dzień dzisiejszy. Brawom nie było końca...

W październiku Rynek Trybunalski zamienił się w teatralną scenę. Znani polscy 
aktorzy (m.in. A. Pawlicki i D. Ostałowska) przedstawili największy mezalians XVI-
wiecznej Polski - historię miłości Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta.
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Wyjątkowo energetycznie i tłumnie obchodziliśmy w 2017 roku także imieniny miasta. O świetną, muzyczną atmosferę tegorocznych „Imienin Piotrków” zadbały zespoły: 
Afromental, KęKę, Jamal oraz Stachursky, których muzyka porwała do zabawy całe rodziny.

Na osiemsetne urodziny do Piotrkowa Trybunalskiego przyjechało „Lato z Ra-
diem”, oczywiście z gwiazdami: zespołami Zakopower i IRA. 
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Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego

Pod patronatem Wicepremiera
 Dostojną rocznicę nasze-

go miasta dostrzegły także wła-
dze Rzeczpospolitej. Honorowy 
patronat nad obchodami objął 
I Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. dr hab. Piotr 
Gliński.

Piotrków pozyskał także pie-
niądze z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowegona re-
alizację wielu przedsięwzięć zwią-
zanych z 800-leciem, a współor-
ganizatorem obchodów zostało 
Muzeum Historii Polski. 

 Imieniem 800-lecia Rada Miasta na-
zwała nowy fragment obwodnicy, który 
powstał od ul. Modrzewskiego do ul. Woj-
ska Polskiego. Dla podkreślenia tego faktu 
wzdłuż całej drogi nasadzono 800 drzew. 

Z kolei po drugiej stronie miasta po-
wstaje osiedle 800-lecia. Jest ono usy-
tuowane pomiędzy ul. Broniewskiego  
a Wierzejską. Pomysł uczczenia w ten spo-
sób rocznicy zrodził się podczas jednego  
z wielu spotkań pomiędzy władzami mia-
sta a lokalnymi przedsiębiorcami. 

 Nieco później – jesienią – nie-
opodal stanął kolejny element przy-
pominający o wyjątkowej rocznicy, 
ale także promujący stację radiową, 
która przez cały rok nam towarzy-
szyła. W Piotrkowie Trybunalskim 
stanęła pierwsza w Polsce „grająca” 
ławeczka radiowej „Jedynki”. Można 
na niej posłuchać nie tylko Programu 
Pierwszego Polskiego Radia, ale także 
piotrkowskich legend, które specjal-
nie dla nas nagrali dziennikarze ogól-
nopolskiej rozgłośni. 

- To ławka, w której drzemie histo-
ria. Historia 800-letniego Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz historia Polskiego 

 W parku świętego Jana Pawła II zasadzony został „Dąb 800-
lecia”, którego wkopania dokonał wiceprezydent Andrzej Kacperek 
podczas akcji „Cała Polska sadzi drzewa z Radiem ZET”. Dąb szypuł-
kowy został posadzony wiosną i będzie rósł tuż obok znajdującej się 
w parku fontanny. 

 Jubileuszowy rok był także okazją do zaprezentowa-
nia się w rodzinnym mieście piotrkowian, którzy w świecie 
muzyki zrobili ogólnopolską i międzynarodową karierę. 

Na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury po latach sta-
nęli Ci, którzy właśnie w tym miejscu rozpoczynali swo-
ją karierę na estradzie. W pełnych wspomnień, wzruszeń  
i zabawnych anegdot koncertach wystąpili: Anita Lipnicka, 
Aleksandra Olczyk oraz Marcin Januszkiewicz. 

 …pod tym tytułem kryje się cykl wystaw, które przez 
cały rok przygotowywał Ośrodek Działań Artystycznych. 
Na wyjątkowy cykl złożyło się osiem wystaw prezentu-
jących twórczość artystów pochodzących z Piotrkowa,  
a obecnie żyjących i tworzących w innych miastach,  
a nawet krajach. Zaproszeni do projektu zostali artyści róż-
nych pokoleń, których twórczość jest uznana i doceniana  
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

 Jubileusz był także świetną okazją do promocji 
Piotrkowa Trybunalskiego w mediach ogólnopolskich.  
O naszym mieście było głośno w kanałach telewizyjnych, na 
antenach radiowych, portalach internetowych oraz publika-
cjach prasowych. 

W mediach o naszym mieście mówiono praktycz-
nie przez cały rok. Były artykuły m.in. w „Rzeczpospo-
litej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”, audycje w Progra-
mie Pierwszym PR, Radiu Zet oraz Radiu Niepokalanów.  
Nie zabrakło materiałów i reportaży telewizyjnych m.in. TVN, 
TV Republika i w dwójkowym „Pytaniu na śniadanie”. 

Aleja 800-lecia...

Rocznicowe drzewo 

Wzruszające występy 
piotrkowian 

„97-300. Tak daleko stąd,  
tak blisko”…

Promocja w ogólnopolskich 
mediach 

   Tak prezentuje się Aleja 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
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   Anita Lipnicka zaśpiewała swoje największe przeboje.    W ODA zaprezentowano m.in. prace Piotra Kotlickiego.    Program „Pytanie na Śniadanie”  „na żywo” z Piotrkowa.

   Na Ławeczce „Jedynki” można posłuchać radia  
      oraz piotrkowskich legend.

Radia – podkreślał obecny podczas uroczystego od-
słonięcia ławki Rafał Porzeziński, Dyrektor Progra-
mu Pierwszego PR.

To nie jedyne stylizowane ławki, jakie ustawiono 
w 2017 roku. Cztery zupełnie inne, ale także na-
wiązujące do jubileuszu 800-lecia stanęły na piotr-
kowskiej Krzywdzie, w pobliżu filii UJK,  przy Urzę-
dzie Miasta na Pasażu K.Rudowskiego oraz w parku  
kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Belzackiej. 

Wyjątkowe ławeczki...
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 wyremontuje budynek przy ul. Wojska Polskiego 2. 
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dumny ze swojej Starówki
Przywrócenie blasku najstarszej części Piotrkowa Trybunalskiego i uczynienie z niej 

prestiżowej dzielnicy naszego miasta to główny cel, jaki przyświeca rewitalizacji 
Starówki oraz Podzamcza. Rewitalizacja, która trwa od ponad dziesięciu lat, zmienia 

oblicze grodu trybunalskiego. 
- Kiedy wbijaliśmy przysłowiową „pierwszą łopatę” pod modernizację Rynku 

Trybunalskiego wielu nie wierzyło, że nam się uda. Dziś Stare Miasto stało się wi-
zytówką Piotrkowa. Nie poprzestajemy na tym i wdrażamy kolejne etapy. Obecnie 
do odnowy uliczek, placów i budynków dokładamy to co nieodzowne – rewitali-
zację społeczną – podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak.

Wszystko rozpoczęło się od modernizacji Rynku Trybunalskiego, potem były dwie 
części Traktu Wielu Kultur, a obecnie – idąc w kierunku wschodniej części Piotrko-
wa – realizowany jest projekt „Młode Stare Miasto”. Budujemy też mediatekę, czyli 
nowoczesne centrum nauki i kultury będące „perłą w koronie” rewitalizacji.

Łączny koszt wszystkich wyżej wymienionych prac wynosi 113 milionów zło-
tych, ale samorząd wydał na nie tylko połowę tej kwoty! Resztę pokryło unijne 

dofinansowanie. 
Efekty zakończonych już projektów można podziwiać spacerując po naszym mieście. 

My zachęcamy do poznania tego co przed nami. O mediatece piszemy na poprzednich  
stronach gazety, a poniżej można bliżej poznać projekt „Młode Stare Miasto”. 

Budowa mieszkań

Renowacja kamienic

Remonty placów i ulic

Partnerstwo w działaniach

Podzamcze atrakcyjnym osiedlem mieszkaniowym. Aby tak się stało po-
trzebne są nowe mieszkania. Lokale już powstają. W dwóch nowych ka-

mienicach przy ul. Garncarskiej zamieszka piętnaście rodzin. Pierwszeństwo  
w najmie tych mieszkań miały młode małżeństwa, które swoją przyszłość wiążą 
z Piotrkowem Trybunalskim. Wcześniej, bo w 2014 roku, miasto wybudowało 
kamienicę komunalną przy ulicy Zamurowej, w której zamieszkało 16 rodzin. Nie-
bawem wystartuje budowa nowej posesji na skrzyżowaniu ulic Starowarszawskiej 

i Jerozolimskiej, w której oprócz 31 mieszkań oraz lokali usługowych znajdzie się 
urokliwe podwórze. 

- Nasze działania mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w tę część mia-
sta. Pierwsze efekty są już widoczne. Świadczy o tym chociażby budynek u zbiegu ulic 
Wiejskiej i Wojska Polskiego czy budowa, która niebawem ruszy, przy skrzyżowaniu 
ulic Garncarskiej i Krakowskie Przedmieście – wylicza prezydent. 

Mieszkania będą powstawać nie tylko w nowych budynkach, ale także  
w kamienicach, które przejdą głęboką modernizację. Projekt „Mło-

de Stare Miasto ” zakłada prace remontowe i konserwatorskie budynków wraz  
z podwórzami. W tym roku prace wystartowały przy ul. Wojska Polskiego 29/31, 
a w kolejności czekają nas jeszcze remonty budynków przy ul. Garncarskiej 4/Za-
murowej 16/Starowarszawskiej 5, Rynku Trybunalskim 2, Rycerskiej 11 Zamurowej 

1, Garncarskiej 13, Starowarszawskiej 6 oraz Zamurowej 10. 

Duża część prac na terenie Starego Miasta oraz Podzamcza już została wyko-
nana. Nie oznacza to jednak zakończenia tego typu inwestycji. W ramach 

projektu „Młode Stare Miasto” przewidziano modernizację placów: Zamkowego 
(zakończone) oraz Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją świetlną),  
a także ulic: Garncarskiej (zakończono) oraz Pereca. Ta ostatnia inwestycja będzie 
ważna także dla kierowców, ponieważ oprócz naprawy drogi przebudowa zakłada 
włączenie jej w ul. Wojska Polskiego oraz Al. Kopernika. 

„Młode Stare Miasto” to pierwszy projekt, który miasto realizuje w part-
nerstwie. A partnerem jest Województwo Łódzkie, które w ramach pro-

gramu będzie realizowało rewitalizację nieruchomości poszpitalnej przy ul. Wojska 
Polskiego. Po ich remoncie i adaptacji znajdzie się tutaj m.in. Biblioteka Pedagogiczna, 
oddział Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz filia Regionalnego 
Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. 
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   W dwóch blokach przy ul. Broniewskiego zamieszkało 67 rodzin.

   Plac zabaw przy ul. Niecałej został ogrodzony i doposażony w nowe zabawki.

   Skate park przy ul. Belzackiej przeszedł gruntowną przebudowę.

   Podczas otwarcia pasieki można było spróbować miodu prosto z plastra. 

   Archiwum Państwowe w Piotrkowie przejęło kompleks po „byłej Piotrcovii”.  

Mieszkania pod choinkę...

Bezpieczna zabawa na placach zabaw

Piotrków w „Listach do M.3”

Obywatelskie inwestycje

Miód prosto z… Piotrkowa   

w Piotrkowie powstanie 
Centrum digitalizacji

 67 rodzin z końcem listopada odebrało klucze do mieszkań w nowo wybudowanych 
blokach  Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Broniewskiego. Zgodnie z zapowie-
dziami większość z lokatorów święta spędziło już w swoim „M”. 

To tylko jedna z ofert, którą miasto przygotowało dla osób wiążących swoją przyszłość  
z Piotrkowem. Miasto kontynuuje program „Piotrków Trybunalski – tu mieszkam”. Dzięki 
niemu można nabyć atrakcyjne działki pod budownictwo jednorodzinne za jedyne 25% pro-
cent ceny z przetargu. Wówczas otrzymujemy  nieruchomość w użytkowanie wieczyste, a po 
pięciu latach możemy ją wykupić z 50 % bonifikatą. Kolejne przetargi w styczniu 2018 r. 

 Piotrków Trybunalski ma od 2017 roku miejską pasiekę. Ma też pierw-
sze zbiory miodu. Słodkiego przysmaku można było spróbować m.in. pod-
czas III Święta Miodu w Rynku Trybunalskim. 

Piotrkowską pasiekę ulokowano przy Stacji Uzdatniania Wody na ul. Żwir-
ki. – Liczy pięć rodzin. W każdej znajduje się po 50-60 tys. pszczół, czyli 
łącznie jest ich nawet 300 tysięcy – wylicza Piotr Robaszek, prezes piotr-
kowskiego rejonowego koła RZP „Ziemi Piotrkowskiej”, który opiekuje się  
miejskimi pszczołami.

Pasieka powstała w maju, a jej celem jest nie tylko produkcja miodu. - 
Chcemy pokazać, że żyjemy w zgodzie z naturą i propagować postawy pro-
ekologiczne wśród mieszkańców. Bez tych małych stworzeń nie jest możliwie 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu – opowiada o motywach powsta-
nia pasieki prezydent Krzysztof Chojniak.

W pierwszym sezonie działania pasieki wybrano z niej około 70 kilogra-
mów miodu. 

 Szczęśliwy finał burzliwych dziejów obiektu przy ulicy Batorego 10, 
który na przestrzeni ostatnich lat miał kilku zarządzających. Niebawem swoją 
siedzibę będzie miał tutaj piotrkowski oddział Archiwum Państwowego, któ-
ry nieruchomość w trwały zarząd przejął z początkiem listopada 2017 r.

Prace adaptacyjne wystartować mają w 2018 roku. - Mam nadzieję,  
że uda nam się tutaj sprowadzić już w 2019 roku, kiedy obchodzić będzie-
my 100-lecie naszego Archiwum – opowiada dr Tomasz Matuszak, dyrektor 
placówki, zaznaczając, że ma już część konkretnych planów. - Na pewno 
pojawią się tutaj windy: osobowa i towarowa. Na miejscu obecnego łącznika 
chcemy zrobić dwa poziomy i tam umiejscowić nasze zasoby. W przyszłości 
może dobudujemy kolejne skrzydło do obecnego budynku sali gimnastycz-
nej. Chcemy także uruchomić centrum digitalizacji dla tej części Polski – pod-
sumował. 

 Piotrków Trybunalski po raz kolejny został plenerem filmowym. Tym 
razem gród trybunalski „zagrał” w trzeciej części świątecznego hitu „Listy  
do M.”, a zagrał w nim… samego siebie.

Filmowcy w naszym mieście pojawili się w lutym. Przez kilka dni eki-
pę „Listów do M” można było spotkać m.in. w Rynku Trybunalskim, na pl. 
Czarnieckiego, uliczkach Starówki oraz dworcu PKP. Na planie nie zabrakło 
gwiazd, a Tomasz Karolak oraz Andrzej Grabowski nie tylko bardzo ciepło 
wypowiadali się o naszym mieście, ale równie chętnie robili sobie zdjęcia  
z piotrkowianami. 

Efekty pracy ekipy można było od początku grudnia podziwiać w kinach. 
Na ekranie Piotrków prezentuje się świetnie, a w samych superlatywach  
o naszym mieście mówiono także podczas oficjalnej premiery filmu, która 
odbyła się w Warszawie. Obok zdjęcia z planu filmowego. Foto: TVN/Maku-
Fly Marcin Makowski 

 Pięć inwestycji zostanie zrealizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego 2018. W głosowaniu oddano 
ponad 7 tysięcy głosów, a po raz pierwszy obok pro-
jektów rejonowych zostanie zrealizowany także projekt 
ogólnomiejski. 

W tej drugiej kategorii zwyciężyła budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż jeziora Bugaj. Cztery inwestycje rejo-
nowe to: strefa rekreacji Street Work out park „Wyzwo-
lenie” (rejon I), plac rekreacyjno-sportowy przy SP nr 11 
(rejon II), naprawa ciągu pieszego po wschodniej stro-
nie ul. Iwaszkiewicza (rejon III) oraz modernizacja boisk  
do gier zespołowych przy SP nr 2 (rejon IV). 

 Najmłodszych mieszkań-
ców miasta najbardziej cieszą 
coraz nowocześniejsze place 
zabaw. Równie zadowoleni są 
rodzice, którzy mogą ze swoimi 
pociechami spędzać tutaj wol-
ny czas. 

Miejsca te są coraz bez-
pieczniejsze dzięki gumowym 
nawierzchniom amortyzującym 
skutki ewentualnych upadków. 
– Są też dodatkowe zabaw-
ki dzięki, którym dzieci mają 
więcej frajdy – zaznacza pani 
Karolina, która przyprowadza 
córkę na plac zabaw przy ulicy 
Niecałej.

Z myślą o młodzieży miasto 
zmodernizowało również skate 
park znajdujący się przy ul. Bel-
zackiej. Powstało tu dwanaście 
żelbetonowych konstrukcji słu-
żących do wykonywania ekstre-
malnych trików na rowerach, 
deskorolkach oraz rolkach. 
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   Niepokonany AKS Madej Wrestling Team Piotrków Trybunalski.    W czasie meczu Piotrcovia - Kamerun dochodziło do wielu zaciętych pojedynków. W akcji Monika Kopertowska...

   W półmaratonie zawodnicy nie tylko rywalizują, ale i dobrze się bawią.

Piotrków zapasami stoi Piotrcovia wygrała z Kamerunem

Półmaraton z Wandą Panfil 

 Wspomnienia pierwszych treningów i spotkań, pamiątkowe koszulki, 
historyczna publikacja, jubileuszowy mecz oraz urodzinowy tort – tak Miejski 
Klub Sportowy Piotrkowianin obchodził swoje dwudzieste urodziny. 

Jubileusz odbył się w hali Relax. Jego najważniejszym wydarzeniem  
był mecz założycieli klubu z obecnym drugim zespołem „Piotrkowianina”. 

 Rok 2017 przejdzie do historii jako jeden z najlepszych w historii 
piotrkowskich zapasów. Nasi zawodnicy wiodą prym na krajowym podwór-
ku równocześnie błyszcząc na międzynarodowych matach.

Prawdziwym hegemonem w Krajowej Lidze Zapaśniczej jest AKS Madej 
Wrestlig Team. Nasz zespół zdobył pierwszy historyczny tytuł w KLZ. Po se-
zonie Michał Jarowski, trener zespołu, wzmocnił drużynę i w drugiej edycji 
rozgrywek zespół nadal jest niepokonany. 

W barwach naszego zespołu walczy m.in. reprezentant naszego kra-
ju m.in. Magomedmurad Gadżijew, podczas Mistrzostw Świata w Paryżu 
wywalczył tytuł wicemistrza świata. Z czempionatu ze srebrnym krążkiem 
wrócił także rodowity piotrkowianin Mateusz Bernatek. Dla wychowanka 
AKS to pierwszy medal mistrzowskiej imprezy wśród seniorów. 

 Pod koniec listopada w Piotrkowie Trybunal-
skim gościła damska drużyna reprezentacji Kameru-
nu w piłkę ręczną, która w drodze na Mistrzostwa 
Świata w Niemczech rozegrała mecz sparingowy  
z drużyną MKS Piotrcovia. 

Spotkanie przez sześćdziesiąt minut było bardzo 
emocjonujące, a wynik cały czas oscylował wokół re-

 Ponad 650 zawod-
ników z wielu krajów wy-
startowało w tegorocznym 
piotrkowskim Nocnym 
Półmaratonie Wielu Kul-
tur. Gościem specjalnym 
imprezy była w tym roku 
Wanda Panfil, mistrzyni 
świata w maratonie. 

Już tradycyjnie impreza 
była świętem biegania. Za-
wodnicy pokonali 21 kilo-
metrów i 97,5 m w bardzo 
urokliwej scenerii pięknie 
oświetlonych uliczek Sta-
rego Miasta. 

W tym roku zwyciężył 
Rop Abel Kibet z Kenii, 
który w czasie 1:10:14 po-
bił rekord trasy.  

misu. Wraz z końcową syreną na tablicy wyników widniał 
rezultat 26:26, dlatego o zwycięstwie zdecydowały rzuty 
karne. Z siedmiu metrów skuteczniejsze były piotrkowian-
ki, które zwyciężyły 5:3.

Pamiątkowy puchar Prezydenta Miasta powędrował 
więc w ręce szczypiornistek Piotrcovii. 

   Podczas zawodów Marcelina Witek przerzuciła magiczną granicę 60 metrów. 

Oszczepniczka nadzieją na Tokio 
 Marcelina Witek to jedna z najlepszych polskich lekkoatletek młodego 

pokolenia. Zawodniczka piotrkowskiego KS „Polanik” w tym roku rzucając 
powyżej 63 metrów pobiła rekord życiowy, została Mistrzynią Uniwersjady  
i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy do lat 23. 

Talent i umiejętności Marceliny mogliśmy podziwiać podczas mitingu 
„Polanik Cup”, którego była gwiazdą. Podczas zawodów podsumowywała 
bardzo udany sezon snując także plany na przyszłość, z tym najważniejszym, 
czyli występem na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. 

20 lat Piotrkowianina 

   Podczas jubileuszowego spotkania w akcji znów można było zobaczyć zawodników, którzy przez lata tworzyli MKS Piotrkowianin. 
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24. Duże naczynie do gotowania.
25.  Psi bohater filmu Disneya.
26. Nazwa sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach  
       II wojny światowej.
27.  W niej ule.
28.  Przybrane nazwisko Kmicica z „Potopu”.
29.  Gwiazda muzyczna Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
30.  Początek nowego wersu.
31.  Mityczna istota będąca półkoniem – półczłowiekiem.
32.  Krótka spódniczka odsłaniająca uda.
33.  Podstawowa jednostka pamięci komputera.
34.  Na pięciolinii po DO.
35.  Syn Dedala.
36.  Całokształt działań zmierzających do ożywienia terenów zabyt- 
       kowych.
37.  Komedia  filmowa „… dezerterzy”.

Pionowo:
1.  Patryk …- reżyser i scenarzysta  filmów : „PitBull” i „Służby specjalne”.
2.  Powraca do ojczyzny po wysiedleniu.
3.  …park – miejsce dla miłośników kółek, zlokalizowane przy ul. Bel- 
     zackiej.
4.  Pierwsze rondo turbinowe w Piotrkowie.
5.  Powstaje na pl. Pofranciszkańskim.
6.  Zawodnik AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski, obecny Wi- 
     cemistrz Świata oraz Europy w stylu wolnym.
7.  Oficjalna maskotka piotrkowskiej męskiej drużyny piłki ręcznej.
8.  „Internetowa… Samorządu” -  po raz drugi obroniony przez Piotr- 
     ków  tytuł za najlepszy portal miejski w swojej kategorii. 
9.  Płynny składnik krwi.
10. Miejsce walki bokserów.

11. Do kupienia w kiosku.
12. Trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz i dźwięk, który został  
     wyświetlony na ścianie jednej z kamienic w Rynku Trybunalskim.
13. –„ … do M.” tytuł filmu, do którego część scen kręcono w Piotr- 
     kowie Trybunalskim.
14. … Witek - imię złotej medalistki  Uniwersjady w Tajpej, gwiazdy 
     tegorocznego  Polanik Cup.
15. Dni… Polsko – Węgierskiej - świętowaliśmy w marcu tego roku.
16. Kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Piotrkowie
17. Zabytkowe tereny Piotrkowa, zlokalizowane w okolicy Zamku Królew- 
      skiego.
18. Gwiazda tegorocznych Imienin Piotrków
19. Zestawienie przeciwstawnych wyrazów, np. głośny szept.
20. Inaczej nieproszony gość.
21. Symbol pierwiastka chemicznego baru.
22. Ness…  - dziewiąte miasto partnerskie Piotrkowa Trybunalskiego.
23. Religijne malowidło, przedstawiające postaci świętych.
24. Półszlachetny kamień i nazwa piotrkowskiego hotelu.
25. Renifer św. Mikołaja.
26. Autor „Boskiej komedii”.
27. Rzeka przepływająca przez Przemyśl.
28. Podczas niego wybiera się papieża.
29. Żądany przez porywacza.
30. System hamulcowy w aucie.
31. Jeden ze składników gazu ziemnego.
32. Pułapka na muchy.
33. Śpiewane w operze
34. Inaczej uparty, nieustępliwy.
35. Zagrali w Piotrkowie podczas „LATA z Radiem”.
36. Piknik… - nazwa kwietniowego pikniku, z udziałem żołnierzy Soju- 
     szu Północnoatlantyckiego.
37. Dodatkowy utwór wykonany na życzenie publiczności.

Redagował zespół BIURA PRASOWEGO: Jarosław Bąkowicz - redaktor wydania, Marcin Merk, Krzysztof Rudzki, Karolina Moneta.
Wydawca: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

KRZYŻÓWKA z nagrodami !

Poziomo:
1. Miasto - gospodarz przyszłorocznych obchodów Dni Przyjaźni Polsko 
     -Węgierskiej.
2.   Nazwisko polskiego aktora, wcielającego się w rolę nauczyciela Ambrożego    
     Kleksa w filmie „Akademia pana Kleksa”.
3. Nazwisko lotnika, którego pamiątkowy obelisk znajduje się na piotrkow- 
    skim lotnisku. 
4.  „Koncerty na …”-  tegoroczny cykl letnich koncertów z udziałem piotrkowian.
5.  „… 2017”- nazwa wspólnego projektu polskich i niemieckich biegaczy.
6. Barbara… - żona Zygmunta Augusta, główna bohaterka widowiska  
     historycznego, które rozegrano w Rynku Trybunalskim.
7.  Marcin…  -  wieloletni dyrektor piotrkowskiego Muzeum, któremu nadano  
     w 2017 r. tytuł Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego.
8.  Imię szwedzkiej pisarki, autorki „Pipi Langstrump”.
9.  Jubileusz obchodzony przez Piotrków w 2017 r.
10. Ogród Adama i Ewy.
11. Planszowa lub komputerowa.
12. Bożonarodzeniowe drzewko.
13. Nazwa ulicy w Piotrkowie, zapożyczona od nazwiska polskiego kompo- 
      zytora.
14. Dwukrotna mistrzyni olimpijska z Atlanty (1996) i Sydney (2000)  
      w strzelaniu z karabinku pneumatycznego.
15. Świecąca reklama na budynku.
16. Discopolowe mydełko.
17. Egipskie bóstwo słońca.
18. Mała Elżbieta.
19. Odgłos galopu.
20. Dom Eskimosa.
21. … marcowe.
22. Nurt buddyzmu, opierający się na medytacji.
23. Organizacja międzynarodowa, która stawia sobie za cel zapewnienie  
      pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Aby wziąć udział w losowaniu należy prawidłowo wypełniony kupon (hasło konkursowe, 
imię i nazwisko uczestnika oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail) nadesłać 
na adres organizatora: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, Biu-
ro Prasowe p.102, 97-300 Piotrków Trybunalski lub złożyć osobiście w Biurze Prasowym UM  
do końca lutego 2018 roku.

foto: Piotr Szczepański

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in.: 
telewizor, wieża Hi-Fi, aparat cyfrowy, kamera samochodowa i wiele innych. 
Losowanie nagród odbędzie się na antenie TV Piotrków 16 marca 2018 roku.
Regulamin krzyżówki dostępny na stronie www.piotrkow.pl.
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