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Przed nami piękny i radosny okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Z tej okazji życzymy Państwu wielu wyjątkowych i niezapomnianych chwil  

spędzonych w gronie rodzinnym oraz odpoczynku od zgiełku codzienności.
Niech ostatnie dni starego roku będą nie tylko czasem refleksji i podsumowań minionych miesięcy, 

ale przede wszystkim czasem przygotowań do nadchodzącego 2017 roku.
Będzie to rok wyjątkowy dla Piotrkowa i Piotrkowian. Wejdźmy w jubileusz osiemsetlecia pełni optymizmu. 

Życzymy realizacji planów i wyzwań zarówno w sferze osobistej, zawodowej, jak i tej dotyczącej miasta.

  ISSN 1732-2391  nr 13    grudzień 2016    Piotrków Trybunalski 

s. 10-11

Dzieci pokochały linarium

s. 8-9

Prezydent
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof ChojniakMarian Błaszczyński
Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrków bryluje w rankingach

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

800-lecie piotrkowskiego grodu

80 procent na półmetku

Budujemy, modernizujemy.. .

Obywatelskie inwestycjeNowe miejsca pracy w parku handlowym

s. 2

s. 5

s. 3

s. 12

s. 12s. 12Piotrkowianin wrócił do Superligi s. 13Piotrkowianie świętowali Chrzest Polski s. 15 Była, była zabawa.. ., ale się działo! s. 14

s. 6-7

s. 4

Podzamcze z bulwarami. . .

Lekcje w odnowionych klasach



  nr 132

gotowi, aby wspólnie świętować, 
będąc dumnymi z przeszłości i ze 
spokojem oraz optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. 

Piotrków Trybunalski to mia-
sto o pięknej, przebogatej historii.  
O dziejach nierozerwalnie wiążą-

Już za kilka dni rozpocznie się - 
wyjątkowy dla Piotrkowa Trybunal-
skiego – 2017 rok. Rok wielkiego 
jubileuszu 800-lecia miasta. Jest to 
wydarzenie, do którego przygoto-
wywaliśmy się od lat. Dziś jesteśmy 

Szanowni Państwo,

cych się z losami Rzeczypospolitej, 
w których odegrał kluczową rolę. 
Zasługi dla tworzenia państwowo-
ści polskiej zostały docenione m.in. 
poprzez przyznanie nam roli mia-
sta-gospodarza 
przyszłorocznych 
ogólnopolskich ob-
chodów Dni Przy-
jaźni Polsko-Wę-
gierskiej. Odbędą 
się one w dru-
giej połowie marca. Wówczas do 
Piotrkowa zjadą znamienici goście  
z Polski i Węgier z prezydentami 
obu państw na czele. 

Na przestrzeni dziesięcioleci,  
a szczególnie ostatnich lat Piotrków 
Trybunalski dynamicznie rozwija się. 
Zmieniamy nasze najbliższe otocze-
nie. Spójrzmy obiektywnie na gród 
trybunalski, który zmienia się dzięki 
nam - Piotrkowianom. Niech spacer 
po coraz piękniejszym mieście daje 
nam satysfakcję z efektów wspól-
nej pracy. Osiągnięcia ostatnich lat 
oraz doświadczenia czerpane z hi-
storycznego dorobku pozwalają być 
nam dumnymi z Piotrkowa Trybu-
nalskiego! 

Bądźmy dumni z miejsca,  
w którym żyjemy, w którym wycho-
wują się nasze dzieci i wnuki, gdzie 

pracujemy i realizujemy własne 
marzenia!

Właśnie to przesłanie przyświe-
ca jubileuszowi 800-lecia. Chcemy 
zaprezentować to co nasze, to co 
piotrkowskie. Przez dwanaście 
najbliższych miesięcy odbędzie się 
szereg różnorodnych wydarzeń  
i uroczystości. Weźmy w nich ak-
tywny udział pamiętając, że mamy 
niebywałe szczęście uczestniczyć  
w wydarzeniach niepowtarzalnych.  

Drodzy Piotrkowianie,
Miasto to nie tylko budynki i uli-

ce. Piotrków Trybunalski to przede 
wszystkim ludzie. Osoby wyjątko-
we, które codzienną pracą tworzą 
nasze otoczenie tak pięknym, jakim 
jest dziś.

W przededniu osiemsetlecia 
dziękuję wszystkim piotrkowianom 
za codzienną – często niedostrze-
galną – pracę na rzecz grodu trybu-
nalskiego. Te małe cegiełki wspól-
nych działań tworzą wyjątkową 
całość. Tworzą Piotrków 800-lecia, 
jakiego oczekujemy i o jakim ma-
rzymy. 

Tegoroczne wydanie rocznika 
„Nasz Piotrków” w sposób szcze-
gólny jest poświęcone przyszło-
rocznym obchodom. Wydawnictwo 
to także okazja do tradycyjnych 

Osiągnięcia ostatnich lat oraz doświadczenia czer-
pane z historycznego dorobku pozwalają być nam 
dumnymi z Piotrkowa Trybunalskiego! 

Gotowi na -lecie

Stabilne finanse gwarantują rozwój 
 Sto i dwadzieścia cztery – te dwie liczby w naj-

lepszy sposób obrazują dobrą kondycję piotrkowskich 
finansów. W ciągu sześciu ostatnich lat budżet miasta 
wzrósł o prawie 100 milionów, a zadłużenie zmalało  
o 24 miliony złotych. 

Jak zaznacza Wiesława Łuczak, Skarbnik Miasta 
na tak dobry wynik samorząd pracuje od lat. - Jeśli 
przeanalizujemy ostatnie budżety to łączy je kilka 
cech m.in. proinwestycyjność, efektywność i równo-

waga. Dzięki temu sukcesywnie zmieniamy miasto 
m.in. poprzez inwestycje w ekologię, modernizacje 
dróg i chodników, remonty kamienic, szkół i przed-
szkoli, budowę terenów do sportu i rekreacji – wy-
licza skarbnik zaznaczając równocześnie, że nasze 
wskaźniki finansowe są na bezpiecznym poziomie. 

- Wskaźnik obsługi długu wynosi 3,86 proc.,  
przy limicie dla naszego miasta wynoszącym 9,89 
proc. – podsumowuje W. Łuczak. 

podsumowań. Okazja tym lepsza, 
że właśnie mija półmetek kadencji 
samorządu 2014-2018. To dobry 
moment, aby przypomnieć sobie co 
w ciągu tych dwóch lat udało nam 
się już zrobić oraz nakreślić plany 
na najbliższą przyszłość. 

Na stronach „Naszego Piotr-
kowa” znajdziecie Państwo opisy 
najważniejszych inwestycji i działań 
podejmowanych przez samorząd 
oraz relacje z wydarzeń kultural-

nych i sportowych minionych 12 
miesięcy. 

Z kolei po stronie planów szcze-
gólne miejsce zajmują: budowa mul-
timedialnej biblioteki, projekt Młode 
Stare Miasto, na który składa się re-
witalizacja Podzamcza oraz budowa  
w tym rejonie nowych mieszkań,  
a także – tak oczekiwana przez kie-
rowców – przebudowa ronda Sule-
jowskiego.

Zapraszam do lektury tegorocz-
nego wydania. 

Przyszłoroczny jubileusz to wy-
śmienita okazja, aby jeszcze raz 
– może z nieco innej perspektywy 
- spojrzeć na gród trybunalski. To 
świetny czas, aby na nowo zakochać 
się w najpiękniejszym miejscu na 
ziemi – w naszej „Małej Ojczyźnie” –  
w Piotrkowie Trybunalskim.  

Dochody miasta

Finanse Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2011-2016 (w mln zł)

Zadłużenie miasta
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Piotrków na czele    
rankingów

 Czołowe miejsca w rankingach tworzonych przez ekspertów 
fachowych pism to jedne z najbardziej wymiernych opinii na te-
mat rozwoju miasta. W ostatnim czasie Piotrków wyróżniono w 
kilku prestiżowych plebiscytach. 

W 2015 roku zostaliśmy „Samorządem 25-lecia”! Znaleźli-
śmy się w zaszczytnym gronie zaledwie dziewięciu miast, któ-
re otrzymały tytuł przyznawany przez „Forum Biznesu”. W tym 
samym rankingu „Samorządowcem 25-lecia” został prezydent 
Krzysztof Chojniak. 

To jednak nie koniec wyróżnień. W maju Dziennik Gazeta 
Prawna przyznał nam „Internetową Perłę Samorządu” za portal 
miejski. Z kolei w październiku podczas Kongresu Turystyki Pol-
skiej uznano nas „Przyjazną Gminą 2016” 

   Piotrków Trybunalski zdobywa czołowe miejsca w ogólnopolskich  
      rankingach prestiżowych, opiniotwórczych gazet
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Piotrków kończy 800 lat! Świętujemy urodziny!

Święto Piotrkowa również w internecie

Jubileusz pełen niezwykłych wydarzeń 800 lat Piotrkowa
–dzieje miasta w kalejdoskopie 

   Zamek Królewski    Ratusz miejski    Krakowskie Przedmieście    Plac Kościuszki   Hala Targowa    Dworzec kolejowy

   Jedna z efektownych scen projekcji filmu

Z końcem listopada wystartował już fan-
page obchodów na Facebook’u - www.

facebook.com/800lat, na którym będą publi-
kowane informacje i historyczne ciekawostki 
na temat 800-lecia. Na stronie www.piotrkow.
pl powstała już także zakładka „800 lat Piotr-
kowa”. Można ją znaleźć w dziale „Nasze 
Miasto”. Znajduje się tam m.in. księga znaku, 
która przedstawia oficjalne grafiki 800-lecia.

- Księga jest ogólnie dostępna dla wszystkich 
mieszkańców. Zapraszamy szkoły, stowarzysze-
nia, przedsiębiorców i wszystkich piotrkowian 
oraz naszych gości, do pobierania i wykorzysty-

wania grafik - apelują urzędnicy.
Z okazji 800-lecia powstanie także specjalny 

portal internetowy. Strona ruszy na przełomie 
roku, a znajdą się na niej informacje na temat 
organizowanych wydarzeń i uroczystości, hi-
storia miasta wraz z kalendarium, piotrkowskie 
legendy, materiały wideo, fotorelacje oraz kalen-
darz przyszłorocznych imprez.

- Ideą witryny jest współtworzenie jej przez 
mieszkańców. Znajdą się na niej galerie, do któ-
rych fotografie będą przesyłać mieszkańcy. 

Planujemy także organizowanie konkursów 
z nagrodami – podsumowują urzędnicy. 

gnie 800 zawodników.
Nowopowstały odcinek ob-

wodnicy N-S, od ul. Modrzew-
skiego do ul. Wojska Polskie-
go, będzie nosił nazwę Alei 
800-lecia, a nowo budowane 
osiedle pomiędzy ulicami 
Broniewskiego a Wierzejską 
będzie nosić nazwę „Osiedla 
800-lecia”.

Nie zabraknie także 
corocznych imprez cieszą-
cych się ogromnym zainte-
resowaniem. Zaplanowano 
m.in. Dni Miasta – Imieni-
ny Piotrków, Biesiadę Trybu-
nalską, Święto Miodu, koncert 
„Kamienica na…” oraz Trybu-
nały Nalewkowe. 

Imprezy rozłożone są w kalendarzu na 
cały rok. Zapraszamy do śledzenia informacji na pla-
katach oraz stronach internetowych: www.piotrkow.pl, 
www.800lat.piotrkow.pl, www.facebook.com /800lat 

T rójwymiarowe widowisko 
w Rynku Trybunalskim 

to tylko jedna z imprez, których w 
2017 roku na pewno nie zabrak-
nie. Znany jest już wstępny har-
monogram wydarzeń, a obecnie 
trwa „dopinanie” szczegółów. Co 
przeżyjemy w przyszłym roku? 

Będą m.in. Dni Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej, targi turystyki 
kulinarnej, wojewódzkie obchody 
Światowego Dnia Turystyki, ob-
chody 750-lecia diaspory ormiań-
skiej w Polsce, 90-lecie ulicy Sło-
wackiego, piwny festyn Olbracht 
Fest oraz lekkoatletyczny miting 
z gwiazdami. 

Szczególne miejsce na liście 
zajmują imprezy bezpośred-
nio nawiązujące do jubileuszu.  
Na piotrkowskim niebie zoba-
czymy m.in. 800 gołębi oraz 800 
latawców, w półmaratonie pobie-

J ednym z elementów przygotowujących 
mieszkańców na jubileusz 800-lecia jest trój-

wymiarowy film w technologii mappingu „800 lat 
Piotrkowa – dzieje w kalejdoskopie”. Widowisko 
wyświetlane jest na ścianie kamienicy (siedziba 
butiku Rebeka) w Rynku Trybunalskim, a pro-
jekcja łączy w sobie efekty świetlne, film i anima-
cję z przestrzennym dźwiękiem.

Zaprezentowane zostały już trzy części. W 2017 
roku zaplanowano premierę ostatniej. Pod koniec 
września zobaczymy pełny – ponad 30-minutowy 
– film, który przedstawi dzieje miasta od począt-
ków jego powstania aż po dzień dzisiejszy. 

P ierwsza wzmianka o Piotrkowie Trybunalskim pochodzi z 1217 
roku. Tę datę uznaje się za początek historii naszego miasta,  

a to oznacza, że gród trybunalski w 2017 roku obchodzi osiemsetne 
urodziny! Trwają intensywne przygotowania do jubileuszu.
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   Michał Szpak zaśpiewa dla piotrkowian „Color of Your Life”   OMEGA, jak węgierskie wino Tokay - im starsza, tym lepsza... z wokalistą o perłowych włosach

Piotrków Trybunalski w marcu 2017 roku będzie gospodarzem obchodów Dni Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej. To jedno z najważniejszych wydarzeń przyszłorocznych obchodów 800-lecia 
miasta.

O wyborze zdecydowała przebogata historia miasta, w której ważnymi elementami były 
wątki węgierskie. Duże znaczenie miała także ścisła współpraca Piotrkowa Trybunalskiego z wę-
gierskim miastem partnerskim Mosonmagyarovar.

Część oficjalna to tylko jeden dzień, ale piotrkowska odsłona Dni Przyjaźni potrwa  
około tygodnia. Składa się na nie kilkanaście imprez. Oto tylko kilka z nich: 

-  Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej z udziałem wystawców z Węgier i Polski
-  Forum Gospodarcze z udziałem przedsiębiorców z Węgier i Polski
-  Przegląd kina węgierskiego
-  Koncerty i wystawy tematyczne
-  Turniej układania kostki RUBIKA
-  Wystawy i warsztaty przygotowane przez: Ośrodek Działań Artystycznych, Miejską 
    Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury oraz Muzeum.

Szczegółowy program Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej znajdzie się na plakatach oraz stronach  
internetowych: www.piotrkow.pl oraz www.800lat.piotrkow.pl bliżej terminu uroczystości.

Wisienką na przysłowiowym torcie będzie koncert gwiazd węgierskiej sceny muzycznej.  I to jakiej! 25 marca na autogiełdzie przy ul. Dmowskie-
go wystąpi zespół OMEGA, twórcy jednego z największych przebojów wszech czasów - utworu „Dziewczyna o perłowych włosach”. Specjalnie dla 
piotrkowian Węgrzy mają zaśpiewać także „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Występ legendarnego zespołu z Budapesztu poprzedzi kon-
cert wschodzącej gwiazdy polskiem sceny - Michała Szpaka z zespołem. Występy uzupełnią pokazy laserowe i - na koniec - pokaz sztucznych ogni.

23 marca przypada Dzień Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej, proklamowany przez par-
lamenty obu państw. To forma uczczenia i 
podtrzymania dobrych stosunków bratnich 
narodów. 

Obchody organizowane są rokrocznie od 
2007 roku: raz w Polsce, a raz na Węgrzech. To-
warzyszy im szereg wydarzeń, których celem 
jest poznanie i zbliżenie Polaków i Węgrów. 

Odbędą się w drugiej połowie marca,  
a udział wezmą w nich prezydenci Polski  
i Węgier: Andrzej Duda oraz János Áder.

Zaplanowano m.in. odsłonięcie tablicy 
Eugeniusza Szyklay (węgierski pilot, woj-
skowy, pionier spadochroniarstwa, który 
zginął w Piotrkowie wykonując próbny skok 
na nowym sprzęcie), uroczystą mszę św.  
w kościele oo. Jezuitów, wspólne posiedzenie 
grup parlamentarnych obu państw, sesję po-
pularno-naukową oraz oficjalne przekazanie 
flagi przyjaźni w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Jest symbolem uroczystości. Widnieją na niej połączone flagi obu państw. Na ich tle są drze-
wa połączone wspólną koroną, symbolizująca jedność obu narodów.

Flaga podczas uroczystości przekazywana jest gospodarzowi kolejnych obchodów.  W czasie 
wizyty na Węgrzech, podczas marcowych uroczystości w Budapeszcie, Prezydent Piotrkowa Try-
bunalskiego Krzysztof Chojniak uroczyście odebrał Flagę Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Mosonmagyaróvár (niem. Wieselburg-Ungarisch Altenburg) – miasto w północno-za-
chodnich Węgrzech, w pobliżu granicy ze Słowacją i Austrią, w komitacie (okręgu) Győr-Mo-
son-Sopron. Stanowi ośrodek administracyjny powiatu Mosonmagyaróvár. Leży przy ujściu rzeki 
Litawy do Dunaju. W roku 2011 miasto liczyło 32 493 mieszkańców.

W przeszłości na dzisiejsze miasto składały się 2 mniejsze: Magyaróvár (niem. Ungarisch-
Altenburg) i Moson (niem. Wieselburg). Oba miasteczka połączono w roku 1939. 

Umowę partnerską między Piotrkowem Trybunalskim a Magyaróvár podpisano 6.08.2001 r.

Obchody Dni Przyjaźni w naszym mieście

Uroczystości oficjalne

Czym są Dni Przyjaźni? 

Dlaczego my? 

Co dla Piotrkowian? 

OMEGA z laserami i sztucznymi ogniami finałem Dni Przyjaźni

Flaga Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

DNI PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ - mARZEc 2017
4

   Uroczystość przekazania flagi przyjaźni dla Piotrkowa przez miasto Budapeszt

   Starówka Mosonmagyaróvár urzeka jak nasza, piotrkowska
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80 procent

Zpoczątkiem grudnia minęły dwa lata obecnej kadencji samorządu. Półmetek,  
to świetny okres na podsumowania.

- W programie wyborczym przedstawiłem zadania dla samorządu na okres 2014-
2018. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że plan poparty przez tysiące piotrkowian 
konsekwentnie realizujemy – podkreśla prezydent Krzysztof Chojniak dodając, że 
większość zadań już sfinalizowano, a pozostałe są w trakcie. 

Aktywność samorządu w ciągu ostatnich dwóch lat można podzielić na trzy naj-
ważniejsze obszary: utrzymywanie dobrego klimatu dla biznesu, kontynuacja planu 
inwestycyjnego w sferze ekologii, dróg, chodników, budynków użyteczności publicznej 
oraz zwiększanie zasobu mieszkaniowego miasta. 

- To podział bardzo umowny, ponieważ poszczególne elementy są od siebie uza-
leżnione i współdziałają – podkreśla prezydent Chojniak. 

z planemZgodnie

M iejskie inwestycje to ważny element przyciągający inwestorów. Budowa nowych 
i remonty starych „sieci”, a także modernizacja ulic jest niezbędna dla biznesu. 

Niewątpliwie to również ważny element dla piotrkowian – mówi Krzysztof Chojniak do-
dając, że w ostatnich latach wykonano szereg prac praktycznie w każdej części miasta.

- Pamiętamy zarówno o głównych arteriach, jak i osiedlowych uliczkach. Co roku 
lwią część pieniędzy z budżetu przeznaczmy na tego typu roboty i ten trend na pew-
no będziemy utrzymywać. 

inwestycji

Już na początku kadencji podjęto uchwałę w sprawie powołania Piotrkowskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej.  Dzięki temu wydzierżawiono trzy miejskie 

nieruchomości, a kolejne czekają na najemców.
- Program polega na dzierżawieniu uzbrojonych działek za 10 groszy za metr kwa-

dratowy. Nie każdy chce od razu łożyć setki tysięcy złotych na nabywanie nieruchomości. 
Woli ją dzierżawić za relatywnie niską cenę. Program sprawdził się gdyż mamy pierwszych 
najemców działek, które dotychczas stały puste – relacjonuje prezydent.

Równocześnie miasto przygotowało kolejne tereny inwestycyjne w rejonie ulic Wro-
nia/Błotna. - Część włączyliśmy w obszar Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co 
znacznie zwiększa jego atrakcyjność – podkreśla prezydent Chojniak i przypomina, że 
przedsiębiorcy skorzystają jeszcze ze zwolnień w podatku od nieruchomości na pod-
stawie „uchwały de minimis”. 

dla biznesuPomoc

Jednym z najważniejszych elementów programu jest projekt Młode Stare Mia-
sto. Jego założeniem jest nie tylko rewitalizacja Podzamcza, ale stworzenie tam 

osiedla mieszkaniowego dla młodych ludzi. Tutaj prace się rozkręcają. - W 2017 roku 
rozpoczniemy budowę kamienicy przy ulicy Garncarskiej. Swoje „m” w mieszkaniach ko-

munalnych znajdzie 15 rodzin – zapowiada Krzysztof Chojniak.
W pełni działa projekt „Piotrków Trybunalski – tu mieszkam”. W jego ramach można ku-

pić działkę pod budownictwo jednorodzinne „za ćwierć ceny” uzyskanej w licytacji. Program 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Sprzedano już 33 nieruchomości, a w kolejce czekają następ-
ne. W pierwszym półroczu 2017 roku do przetargu wystawionych będzie 10 działek.

- Szczególnie cieszy nas zainteresowanie ze strony dwudziesto- i trzydziestoparolat-
ków. To dowód na to, że młodzi ludzie wybierają Piotrków na swoje miejsce do życia 
– podsumowuje prezydent Krzysztof Chojniak. 

młodychMiasto

W latach 2014 - 2016 na INWESTYCJE wydano ponad 200 mln zł. 

 10 km kanalizacji deszczowej, 
 9 km wodociągów,
 7 km kanalizacji sanitarnej.

 18 km dróg, 
 20 km chodników, 
 4 km ścieżek rowerowych, 
 500 miejsc parkingowych, 

Wykonano: 

finansowe

 O
czyszczalnia ścieków

 Linarium
 dla dzieci

 D
ziałki dla inwestorów

 Kolejne bloki TBS
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Budujemy, modernizujemy, remontujemy… 

   Około 800 metrów ma czwarty odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do Wojska Polskiego

   Z gładkiej nawierzchni jezdni cieszą się już mieszkańcy ul. Piastowskiej 

   Zmodernizowaliśmy odcinek ul. Cmentarnej z mostem

   Al. Sikorskiego zyskała nowe nawierzchnie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej    Dbamy o estetykę chodników. Tutaj ul. Kostromska...

   Ogromne wrażenie na kierowcach i pieszych robi odmieniona ul. Sienkiewicza

   Nowo wybudowany odcinek przecinają dwa ronda

 Tony wylanego asfaltu, kilometry ułożonych krawężników oraz setki  
metrów kwadratowych nowych chodników i zatok postojowych – to już 
norma w piotrkowskim samorządzie. Nie inaczej było w 2016 roku…

Na pierwszy plan wysuwa się modernizacja ronda Sulejowskiego. Newral-
giczne i niebezpieczne miejsce na mapie drogowej Piotrkowa jest już prze-
budowywane. W nowej odsłonie, jako rondo „turbinowe” ma być gotowe  
w pierwszej połowie 2017 roku. Zakończył się remont kolejnego fragmentu ul. 
Wojska Polskiego, tym razem od ul. Jerozolimskiej do pl. Czarnieckiego. Prze-
kazano plac budowy ul. Spacerowej. Nowe zatoki postojowe powstały m.in. 
przy ul. Narutowicza oraz Sygietyńskiego.

To jednak przykłady z kilkudziesięciu inwestycji w różnych rejonach miasta.
Poniższe zdjęcia prezentują efekty niektórych inwestycji drogowych:
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. . .i jedziemy z nowymi ulicami i chodnikami

   ...oraz ul. Wysoka    Na ul. Kołłątaja oprócz jezdni wymieniiliśmy nawierzchnię chodnika oraz parkingów

   Remont przeszło również przejście pod wiaduktem kolejowym

   Poprzez uszczelnielnienie tuneli pod wiadyktem poprawiliśmy bezpieczeństwo jazdy

   Rondo Sulejowskie stanie się tzw. rondem turbinowym

   Troszczymy się o ulice osiedlowe. Na zdjęciu ul. Zawiła

   Wstępem do modernizacji ronda Sulejowskiego była przebudowa ul. Śląskiej

   Po zakończeniu przebudowy ronda, będzie się ono prezentować bardzo efektownie
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O możliwościach jakie niesie za sobą 
inwestycja, planach rozwoju i korzyściach 
dla czytelników opowiada Renata Wojt-
czak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. 

Czym dla biblioteki będzie nowa 
siedziba? 

Mówiąc najkrócej: spełnieniem ma-
rzeń. W końcu będziemy u siebie. Po wielu 
latach gnieżdżenia się w budynku synagogi 
będziemy mieli miejsce na rozwijanie dzia-
łalności, promowanie czytelnictwa i wiele 
innych działań. To też dobra wiadomość 
dla pracowników. Mam tu na myśli po-
prawę warunków pracy i obsługi klientów.

Nowy budynek umożliwi osobom niepeł-
nosprawnym samodzielne poruszanie się 
po całym obiekcie i korzystanie z pełnej 
oferty biblioteki.

To oznacza, że jeszcze bardziej 
rozwiniecie skrzydła?

Zdecydowanie! Już teraz staramy się 
podejmować wiele inicjatyw dla miesz-
kańców, ale często ograniczają nas wa-
runki lokalowe. Nowy gmach da szereg 
dodatkowych możliwości. Zmiany odczują 
czytelnicy, ale nie tylko. Doświadczenia 
innych miast pokazują, że takie inwesty-
cje znaczenie zwiększają zainteresowanie 
mieszkańców czytelnictwem. 

A jakie zmiany będą czekać  
na czytelników?

W końcu zyskają nieograniczony do-
stęp do półek z książkami. W innych mia-
stach to norma, a u nas – ze względu  
na małą ilość miejsca – jest to niemożliwe. 
Planujemy uruchomienie także tzw. księ-
gomatów, które będą działały na zasadzie 
paczkomatów. Jednak przede wszystkim 
będziemy mogli wykreować miejsce spo-
tkań. Powstanie obiekt, w którym ludzie 
będą mogli wspólnie spędzić czas, two-
rzyć, inspirować i integrować się.

 Marzenia wielu pokoleń piotrkowian stają się faktem. 
Nasze miasto będzie miało multimedialną bibliotekę!

Poznaliśmy projekt budynku, niedługo wystartuje budo-
wa, a mediateka ma być gotowa w 2018 roku. 

Nowa książnica, która stanie na pl. Pofranciszkańskim, 
ma być miejscem spotkań, integracji i kultury. Oprócz funk-
cji bibliotecznej znajdzie się tutaj centrum nauki i techniki 
na wzór warszawskiego „Kopernika”.

Dobre, bo piotrkowskie

Spełnienie marzeń

8

   Szklana fasada i wejście do mediateki od strony ul. Jerozolimskiej

   Gmach mediateki był wzorowany na otwartej księdze    Oś widokową usytuowano na linii z Zamkiem Królewskim

Świetlik holograficzny

Wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie

Plan rozmieszczenia ekspozycji
na piętrze mediateki

Ekspozycja: Optyka

Ekspozycja: Fotonika

Laboratorium Elektroniczne

Ekspozycja: Elektronika i Grafen

Laboratorium  Fotoniczno-Optyczne

  W bibliotece (parter) znajdą się m.in.: sala poświęcona historii i dokonaniom miasta,  
     kawiarnia i pracownia artystyczna. W centrum nauki (piętro) zobaczymy też ekspozycję 
      poświęconą lokalnym firmom oraz wiele stałych i czasowych wystaw.
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   Wizualizacja ekspozycji: Astronomia    Wizualizacja ekspozycji: Elektronika i Grafen

   Wizualizacja ekspozycji: Kolejnictwo - Historia i przyszłość

   Wizualizacja ekspozycji: Firma Häring

   Wizualizacja ekspozycji: Projektowanie i samochody elektr.

   Główne wejście od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie

Plan rozmieszczenia ekspozycji
na piętrze mediateki

Ekspozycja: Astronomia

Wejście od strony ul. Jerozolimskiej

Ekspozycja firmy Häring

Ekspozycja: Kolejnictwo 
- Historia i przyszłość

Ekspozycja: Projektowanie 
i samochody elektryczne

Ekspozycja: Autobusy

Ekspozycja: Optyka i Oświetlenie

  W bibliotece (parter) znajdą się m.in.: sala poświęcona historii i dokonaniom miasta,  
     kawiarnia i pracownia artystyczna. W centrum nauki (piętro) zobaczymy też ekspozycję 
      poświęconą lokalnym firmom oraz wiele stałych i czasowych wystaw.
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 Podzamcze będzie mieszkaniowym centrum za-
bytkowej części Piotrkowa. Nierealna wizja? NIE!  
To już się dzieje! Program Młode Stare Miasto wystar-
tował!

- Kontynuujemy rewitalizację czyniąc z Podzamcza 
osiedle mieszkaniowe – mówi wiceprezydent Adam 
Karzewnik podkreślając, że nie odbędzie się to z dnia 
na dzień.

- Plan jest długofalowy, a w tym roku dopiero wy-
startowaliśmy. Pierwsze efekty już są, a to tylko za-
powiedź nadchodzących zmian – zaznacza wiceprezy-
dent. 

 Nawet 2,5 tys. osób może zamieszkać na Podzmaczu. Miasto 
będzie adaptowało kamienice oraz budowało nowe, a pierw-
szeństwo ich najmu będą mieć młode małżeństwa z dziećmi.

 Wystartowaliśmy z remontem koryta rzeki oraz budową 
mostu na ul. Garncarskiej. W przyszłości ulica Pereca, biegną-
ca wzdłuż Strawy, będzie włączona do ul. Wojska Polskiego  
i al. Kopernika. 

 Rewitalizacja Podzmacza obejmuje nie tylko remont ulic, 
chodników i skwerów. Prace dotykają również kamienic. Co 
roku grono odnowionych budynków sukcesywnie się posze-
rza. Taką metamorfozę przeszły m.in.:

   Pierwszy taki budynek wybudowaliśmy  w 2014 roku przy ul. Zamurowej

   Na początku roku rozpoczniemy budowę dwóch kamienic  
      przy ul. Garncarskiej. Zamieszka tu łącznie piętnaście rodzin

   Regulacja koryta ma potrwać do połowy 2017 roku    ...oraz kamienica przy Wojska Polskiego 3

   …budynek przy pl. Czarnieckiego 8…

MIESZKANIA DLA MŁODYCH 

BULWARY NAD RZEKĄ STRAWĄ

KOLOROWE FASADY KAMIENIC 

Podzamcze 
z bulwarami i mieszkaniami

10



  grudzień 2016

 Inwestycja odmieniła wizerunek okolic Zamku Królewskiego. Pobli-
ski skwer zyskał nowe alejki, nasadzenia, plac zabaw oraz iluminację, 
która oświetliła pałac Zygmunta Starego. 

 Celem rewitalizacji jest pobudzenie do życia tej części miasta. 
Wprowadzenie ludzi zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Podzam-
cza dla lokalnego i zewnętrznego biznesu. 

   Dla podkreślenia historycznego charakteru miejsca ulica oraz alejki  
      skweru zostały wyłożone brukową kostką

   Nowe oblicze placu Zamkowego już teraz robi wielkie wrażenie

   Przestrzenny plan rewitalizacji Podzamcza (widok od strony południowej)

Kościół Farny Ul. Zamkowa Zamek Królewski

Al. M. Kopernika Bulwary wokół rzeki Strawy

Ul. Garncarska

Tak będzie wyglądało piotrkowskie 

MŁODE STARE MIASTO:
KLIMATYCZNY PLAC ZAMKOWY 

MIESZKAŃCY OŻYWIAJĄ BIZNES

 Jedną z najważniejszych części rewitalizacji jest moderniza-
cja zabytkowych uliczek. Oddano już ul. Zamurową, trwa prze-
budowa ul. Garncarskiej, a wkrótce kolejne. 

   Na ul. Garncarskiej trwa wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej    Piotrkowianie chętnie spędzają czas na Starówce

   Kwiaciarki i mieszkańcy na ul. Zamurowej – nietypowy akcent 
      na zakończenie remontu drogi w sercu Starego Miasta

ZABYTKOWE ULICE JAK NOWE

z bulwarami i mieszkaniami

11
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Lekcje w odnowionych klasach
  W 2016 roku na inwestycje i remonty w placówkach oświato-

wych Piotrkowa przeznaczono kilka milionów złotych. 

  Idea budżetu obywatelskiego na stałe zagościła już 
w świadomości piotrkowian, którzy bardzo chętnie 
zgłaszają inicjatywy i głosują na projekty. Doświadcze-
nia trzech dotychczasowych edycji pokazują, że miesz-
kańcy pragną inwestycji w miejsca do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu.  

  250 osób znajdzie pracę w parku handlowym, który powstanie w Piotrkowie. Kom-
pleks stanie przy węźle autostradowym po południowej stronie al. gen. W. Sikorskiego. 

  Nawet 300 rodzin może zamieszkać na terenie nowo 
budowanego osiedla po wschodniej stronie miasta, po-
między ulicami Wierzejską a Broniewskiego.

  Siedem polskich rodzin z 
azjatyckiej części byłego ZSRR 
zamieszka w Piotrkowie. Mia-
sto dla repatriantów przekazało 
mieszkaniana na terenie Starego 
Miasta oraz Podzamcza. 

Remont lokali oraz ich wy-
posażenie sfinansowano z bu-
dżetu państwa. Magistrat czeka 
teraz na informację z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o dacie przyjazdu 
i przydzielonych rodzinach do 
naszego miasta. 

Największe prace to przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 1 (TPS) oraz termomodernizacja 
przedszkola nr 8 przy ul. Broniewskiego. To jednak nie koniec.

- Remonty były wykonywane praktycznie w każdej placówce – mówi Radosław Kaczmarek, 
kierownik Referatu Edukacji i wylicza m.in. wymianę dachu w „odzieżówce”, remonty sal gimna-
stycznych w „ósemce” i „jedenastce” oraz łazienek w przedszkolu nr 7. 

Wszystkie zadania tegorocznego budżetu obywatelskiego dotyczyły bu-
dowy boiska. Zgodnie z wolą mieszkańców place do gier i zabaw stanęły 
przy szkołach podstawowych nr 13 i 16, III LO oraz ZSP nr 5.

W głosowaniu nad przyszłorocznymi przedsięwzięciami również prym 
wiodły te dotyczące rozwoju bazy sportowej. Zwycięskie trzy, spośród czte-
rech, także dotyczą budowy boisk. Powstaną one przy szkole podstawowej 
nr 5, ZSP nr 1 i 2. Czwarta inwestycja to budowa drogi wjazdowej z ulicy 
Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa. 

Ma zająć obszar blisko 6 hekta-
rów, a znajdą się w nim: Castorama  
i Agata Meble. Oprócz budowy 
parku inwestorzy sfinansują także 
modernizację al. Sikorskiego, od ul. 
Dworskiej do granic miasta, wybu-
dują na tym odcinku rondo (u wlotu 
ulicy Folwarcznej) oraz drogi serwi-
sowe. Planują na to wydać ponad  
3 miliony złotych.

Inwestor zapowiedział także 
ścisłą współpracę z piotrkowskimi 
firmami w trakcie budowania par-
ku, co da dodatkowe zatrudnienie. 
Według planów budowa wystartuje 
w drugiej połowie 2017 roku, a park 
ma być otwarty w 2018 roku. 

67 rodzin zamieszka w blokach, które miasto buduje przy ul. Broniewskiego. 
Będzie to część nowego osiedla powstającego we wschodniej części miasta. 

Prace wystartowały w sierpniu, a efekty są już widoczne gołym okiem. – In-
westycja powinna się zakończyć jesienią 2017 roku – informuje Elżbieta Sapiń-
ska, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Miasto przy ul. Broniewskiego postawi dwa czterokondygnacyjne bloki, a 
mieszkania zostaną wykończone „pod klucz”. – Mamy jeszcze kilka wolnych 
lokali, także zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby – mówi prezes 
Sapińska.

Równolegle w sąsiedztwie TBS dwóch piotrkowskich deweloperów stawia 
własne bloki. Tutaj pierwsi lokatorzy już się wprowadzają. 

   Przedszkole nr 8 przy ul. Broniewskiego po kompleksowej przebudowie

   Przedszkolaki z „ósemki” cieszą się z odmienionego przedszkola   Sala gimnastyczna w ZSP nr 1 odnowiona nie tylko w środku...    ......ale też kompleksowo wyremontowana na zewnątrz

Obywatelskie inwestycje

   Głosy piotrkowian zdecydowały o powstaniu nowego boiska SP nr 13

   Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstało nowe boisko ZSP nr 5...

   ...oraz dwa wielofunkcyjne boiska dla uczniów SP nr 16   Blok TBS przy Broniewskiego oddany będzie w 2017 r.    Teren nowego osiedla mieszkaniowego

   Dziś w miejscu parku handlowego znajdują się pola

Osiedle pnie się w górę! Przyjmiemy repatriantów

Nowe miejsca pracy w parku handlowym
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  Po dwóch sezonach nieobecności szczypiorniści MKS Piotrkowianin znów grają w PGNiG Superlidze! 
Nasi zawodnicy już na dwie kolejki przed końcem sezonu I ligi zapewnili sobie awans do elity, a od jesieni 
piotrkowskich szczypiornistów możemy obserwować w starciach z najlepszymi drużynami w Polsce. 

  Jeden z największych polskich wyścigów kolarskich zagościł w Piotrkowie. Przez ulice 
przemknął kolorowy peleton Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.

Nasze miasto było miejscem startu etapu. Na początku zorganizowano wyścigi dla dzie-
ci, a potem miastem zawładnęli zawodowcy. Peleton przejechał rundy po Piotrkowie, po 
czym ruszył do Kielc, gdzie zaplanowano metę etapu. 

  Medale Mistrzostw Polski, Europy i Świata 
to dorobek najzdolniejszych młodych piotrkow-
skich sportowców w ostatnich miesiącach.  

Świetną passę rozpoczął zapaśnik AKS Mateusz 
Bernatek, który w marcu został Młodzieżowym Mi-

strzem Europy do lat 23. Kilka tygodni później błysnęli badmintoniści. Podczas Mistrzostw 
Polski do lat 19 w grze pojedynczej złoto wywalczył Mateusz Danielak, a srebro Karolina 
Władzińska. Oboje drugie miejsce zajęli także w grze mieszanej. 

Dobrą formę potwierdził Jakub Deląg, który został Mistrzem Polski i Europy w nordic wal-
king. Z kolei tytuł wicemistrza świata w kontaktowym karate wywalczył Jakub Kowalik. 

Sukcesy piotrkowskiej młodzieży wieńczy Kamil Majchrzak, który w tym roku grał (i wy-
grywał) dla Polski mecze w Pucharze Davisa i systematycznie piął się w ranking ATP. Obecnie 
jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w zestawieniu. 

  W kwietniu byliśmy gospodarzem Mi-
strzostw Polski w Kickboxingu w formule fullcon-
tact. Sportowi wojownicy walczyli w hali sportowej 
ZSP nr 4, a zawody przyciągnęły na widownię tłu-
my osób, włącznie z legendarnym Markiem „Puni-
sher” Piotrowskim, wielokrotnym zawodowym mistrzem świata w tej dyscyplinie.

W mistrzostwach nasi reprezentanci wywalczyli jedenaście medali, w tym aż pięć złotych. 
Piotrkowski Tom-Center okazał się także najlepszy w rywalizacji klubowej. 

  Wojciech Nowicki, brązowy medalista IO w Rio de Janeiro był gościem 
tegorocznej odsłony Polanik Cup, lekkoatletycznego mitingu dla młodych 
adeptów królowej sportu.

W sportowych zmaganiach wzięli udział lekkoatleci z dwunastu klubów z 
całego kraju. Rywalizowano w konkurencjach biegowych na: 100, 200, 400, 
600, 800 i 1.000 metrów oraz technicznych: skoku w dal, skoku wzwyż i 
pchnięciu kulą.  

  Ponad 650 zawodników wzięło udział w II Nocnym Półmaratonie Wielu Kultur.  
Przy trasie głośnym dopingiem wspierały biegaczy setki kibiców.

Trasa powiodła przez centrum miasta oraz zabytkową Starówkę. Najlepsi okazali się re-
prezentanci Kenii: Kibet Abel Rop oraz Jepkurui Gladys Biwott. Wyróżniono także najszyb-
szych piotrkowian, którymi byli: Jan Wychowałek oraz Katarzyna Szkudlarek.  

Piotrkowianin wrócił do Superligi

Podziwialiśmy kolarskie gwiazdy 

Triumfy młodych 
sportowców z Piotrkowa

Wojownicy 
z gradem medali 

Dobra zabawa i tłumy na półmaratonie

   Pamiątkowe zdjęcie po uzyskaniu awansu do Superligi

   Kolorowy peleton na ul. Słowackiego

   Robert Krasoń zwyciężył w kat. 75 kg    Nie brakowało widowiskowych akcji    M. Bernatek z medalem Mistrzostw Europy    J. Deląg na podium

   Rywalizacja przebiegała w duchu fair play

   W akcji skrzydłowy Tomasz Mróz

Polanik Cup z medalistą IO
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...Ale się działo!

   Gościem I Festiwalu Smaku był Karol Okrasa    Makiety kolejek po raz kolejny przyciągnęły tłumy piotrkowian

   Podczas Imienin Piotrków wystąpił Mrozu... i legendarny Dżem

Kolorowo i folklorystycznie, dostojnie i kabaretowo, słodko  
i smacznie, biesiadnie i muzycznie, lotniczo i kolejarsko – tak 
Piotrków Trybunalski bawił się przez cały 2016 rok. Choć na chwi-
lę wróćmy do tego, co działo się w ostatnich dwunastu miesiącach. 
A wspominać jest co… 

Była, była zabawa…

   Mnóstwo kolorytu do Piotrkowa przywieźli uczestnicy III Festiwalu Miast Partnerskich

   Tłumy do amfiteatru ściągnął kolejny Festiwal Kapel Podwórkowych 

   Piękną okazją do świętowania był festyn na 100-lecie parku im. ks. J. Poniatowskiego

   W taneczne rytmy wprawiła wszystkich IV Biesiada Trybunalska

   Zachwyciła trzecia część widowiska „800 lat Piotrkowa – dzieje w kalejdoskopie”
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  W 2016 r. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ współorga-
nizowało ponad osiemdziesiąt imprez, także plenerowych, jak: Biesia-
da Trybunalska, czy Trybunały Nalewkowe. Wzięło w nich udział blisko 
dwanaście tysięcy osób. CIT w 2016 r. obsłużyło jedenaście i pół tysiąca 
turystów, w tym dwa tysiące turystów zagranicznych – m.in. z Niemiec, 
czy USA, a także krajów Europy Środkowej. CIT zajmuje się rozwojem 
i promocją piotrkowskich produktów i tras turystycznych. W ostatnim 
roku przedstawiciele CIT uczestniczyli, we współpracy z piotrkowskim 
biznesem, w ponad trzydziestu imprezach targowych, wystawienni-
czych, prezentowali ofertę na konferencjach i spotkaniach branżowych, 
także za granicą – w Niemczech i na Węgrzech.  

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
PROMUJE PIOTRKÓW NA 5+

   Wśród wielu atrakcji są m.in. przejażdżki bryczką...

  W kwietniu byliśmy gospodarzem obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej. 

Uroczystości trwały dwa dni. Rozpoczęły się konferencją naukową 
w Centrum Idei ku Demokracji. Drugiego dnia ulicami przeszła proce-
sja z obrazem Matki Bożej Trybunalskiej, która wyruszyła z kościoła oo. 
Jezuitów. Zwieńczeniem obchodów była eucharystia w kościele Naj-
świętszego Serca Jezusowego. 

 Choć Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie to duch święta 
wiary zagościł także u nas. Zanim wierni dotarli do stolicy Małopolski odbyły 
się Dni w Diecezjach na terenie całego kraju. Około 100 osób z różnych czę-
ści świata przyjechało do Piotrkowa, aby godnie przygotować się do ŚDM.

Na młodzież czekało wiele wydarzeń, także otwartych dla piotrkowian. 
Dzięki temu w radosnym świętowaniu wiary można było wziąć udział pod-
czas m.in.:

   koncertu zespołu „Mocni w Duchu” w kościele Najświętszego Serca Jezusowego

   Gościem obchodów był abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący K.E.P.

Piotrkowianie świętowali 
Chrzest Polski

ŚDM także u nas 
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26. Stanie na pl. Pofranciszkańskim
27. Polska rzeka lub nazwisko byłego bramkarza Piotrkowianina.
28. Inaczej zero.
29. Skała osadowa bardzo drobnoziarnista.
30. Tańcowała z nitką.
31. Królowa Polski związana z Piotrkowem.
32. Węgierski zespół rockowy, który wystąpi w przyszłym 
      roku na Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Piotrkowie.
33. Miasto…- najnowszy produkt turystyczny Piotrkowa.
34. Gra karciana.
35. Koronne lub Uśmiechu.

Pionowo:
1. Węgierskie miasto partnerskie Piotrkowa.
2. Piotrkowska Strefa … Gospodarczej.
3. Może być „turbinowe”.
4. Głosi nierówność ras.
5. …Trybunalska- wyróżnienie za zasługi dla Piotrkowa.
6. Inaczej obrzęd.
7. Bohaterka baśni „Królowa Śniegu” J.Ch. Andersena.
8. Pseudonim autorki książki „Byłam łączniczką Armii Krajowej”.
9. Mieszkali w nim Adam z Ewą.
10. Tytuł władcy rosyjskiego.
11. ...Fest - piknik lotniczy organizowany na piotrkowskim 
     lotnisku.
12. „Szeregowiec…”- film animowany o gołębiu pocztowym.

13. Jeden ze stanów skupienia wody.
14. Może być przeszkód.
15. Stolica województwa łódzkiego.
16. Trójwymiarowa projekcja na jednej z kamienic piotr- 
     kowskiej starówki.
17. Do chwytania bydła.
18. Odblask pożaru widoczny na horyzoncie.
19. Klasztor oo. … znajdujący się  przy ul. Słowackiego.
20. Zapomniała parasola.
21. Dawna jednostka objętości równa jednej beczce.
22. …Walking – nowa dyscyplina sportowa wykorzystująca kije.
23. Odbywa się na Starym Mieście przy okazji różnych wydarzeń.
24. Cmentarz żydowski.
25. …Janiak.
26. Mieści się w Zamku Królewskim.
27. Może  być operowa.
28. Zielona część marchwi.
29. Symbol złota.
30. Kolej  warszawsko-… pierwsza linia kolejowa Królestwa 
     Polskiego, przebiegająca przez Piotrków.
31. Na przykład „Carmen”.
32. Nie święci je lepią.
33. Miara wydajności roślin uprawnych.
34. Piszczałka na łowy.
35. Po obu stronach wagi.
36. Pełny wymiar czasu pracy.

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

KRZYŻÓWKA z nagrodami !

Poziomo:
1. Ulica w centrum miasta poświęcona autorowi „Quo Vadis”.
2. PiotrkOFF Art…
3. Nazwa piotrkowskiego  ronda i wyścigu kolarskiego.
4. …de Janeiro.
5. Np.botaniczny.
6. Australijski ptak nielot.
7. Pseudonim Stefana Roweckiego.
8. „Co… , to obyczaj”.
9. „Dodatnie” lub „ujemne” w krwi.
10. Nazwa stadionu w Piotrkowie.
11. Gwiazda zeszłorocznych Imienin Piotrkowa.
12. Dramat romantyczny J. Słowackiego.
13. Element kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Belzackiej.
14. Pięć pierwszych ksiąg Biblii.
15. Leci do światła.
16. W kolorze białym informuje o wybraniu papieża.
17. Liściasty bądź iglasty.
18. Patron III LO w Piotrkowie Tryb.
19. „… do Młodości”.
20. Pseudonim polskiego napastnika grającego w niemieckim klubie.
21. OLD TOWN….
22. Niebieski nalot na jedzeniu.
23. „…talent”- popularne show telewizyjne.
24. Nazwa piotrkowskiej rzeki.
25. ...i dnie- ekranizacja powieści M. Dąbrowskiej.

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 2017 roku.

www.facebook.com/800lat www.800lat.piotrkow.pl www.piotrkow.pl
Świętuj rocznicę założenia naszego pięknego miasta! Weź udział w jubileuszowych imprezach i dziel się swoimi wrażeniami w internecie!

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in.: 
telewizor, wieża Hi-Fi, aparat cyfrowy, kamera samochodowa. 

Losowanie nagród odbędzie się na antenie TV Piotrków 10 marca 2017 roku.
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Jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego


