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Wiwat 3 Maj

Narodowy Dzień
Zwycięstwa
8 maja minęły 72 lata od zakończenia II wojny światowej w Europie. Pamięć poległych w walce o wolność Ojczyzny uczciliśmy złożeniem kwiatów
podpomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza.

226 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Święto rozpoczęło się od mszy
świętej, którą wamfiteatrze miejskim odprawił ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe, goście oraz przybyli piotrkowianie udali się
pod tablicę upamiętniającą 125. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy kościele oo. Bernardynów. W imieniu samorządu
powiatowego kwiaty złożyli: starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała
oraz Paulina Dziadczyk Przewodnicząca
Rady Powiatu Piotrkowskiego. Wiązankę
złożono także pod pomnikiem Wincentego
Witosa. Ostatnią częścią uroczystości była
akcja „Radosny patriotyzm”, przygotowana
przez piotrkowski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego.

8 maja 1945 r. w Berlinie podpisano bezwarunkowy akt kapitulacji Niemiec,
który zakończył II wojnę światową w Europie, największy i najtragiczniejszy
konflikt whistorii ludzkości. Dziś mijają72 lata odtamtych wydarzeń, apamięć
opoległych zawolność Ojczyzny jest wciąż żywa.
Hołd bohateromIIwojny światowej oddaliśmy złożeniem kwiatów podpomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza. Wśród delegacji składających wieńce byli
przedstawiciele władz miasta i powiatu ziemskiego, kombatanci oraz członkowie organizacji istowarzyszeń.
W imieniu piotrkowian kwiaty pod pomnikiem złożyli wiceprezydentAdam
Karzewnikoraz Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński.
Od 2015 roku 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Ustawa podpisanaprzez Bronisława Komorowskiego, byłego Prezydenta RP, zniosła Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja i funkcjonujące w kalendarzu
od1945 r., gdy dekretem ustanowiły je władze komunistyczne.
Piotrkowscy policjanci zatrzymali 42-latka, który przeWarto zaznaczyć, że kapitulacjaIIIRzeszy zakończyła wojnę wEuropie, ale nawoził mercedesem sprinterem wyroby tytoniowe bez
dal toczyły się walki zJaponią. Dopiero jej kapitulacja –2 września1945 r. –bypolskich znaków akcyzy skarbowej. Policjanci zabezła końcemIIwojny światowej.
pieczyli ponad milion sztuk papierosów o wartości rynkowej ponad 700 tys. zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za paserstwo akcyzowe grozi wysoka grzywna oraz
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kontrabanda ukryta w mercedesie

PiotrWojtysiak wicestarosta powiatu, Ireneusz Czerwiński sekretarz powiatu
wraz z przedstawicielami Powiatowej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych złożyli kwiaty przy pomniku Nieznanego Żołnierza

8 maja 2017 roku w godzinach popołudniowych piotrkowscy policjanci zatrzymali do kontroli na drodze K-1 kierującego mercedesem sprinterem. Mundurowi mieli przypuszczenia, że mężczyzna może posiadać nielegalne wyroby tytoniowe. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły się podczas przeszukania samochodu. Okazało się, że 42-letni
mieszkaniec województwa śląskiego przewoził kartony, w
których miał ponad milion sztuk papierosów bez polskich
znaków akcyzy skarbowej. Nielegalny towar został zabezpieczony a mężczyzna trafił do policyjnej celi. W trakcie
prowadzonych czynności policjanci ustalili, że wartość

CO? GDZIE? KIEDY?
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W najbliższą sobotę (13 maja) biblioteka organizuje 34. Kiermasz Taniej
Książki. Na zakupy będzie można wybrać się do siedziby głównej
książnicy na ul. Jerozolimskiej 27. Za przysłowiową złotówkę będzie
można kupić podręczniki, literaturę popularno -naukową oraz poradniki
zróżnych dziedzin wiedzy. Kiermasz wgodz.8 –13.
NOC MUZEÓW2017
Już po raz drugi Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie
zaprasza 13 maja na NOC TRAKTU WIELU KULTUR organizowaną
wramach Europejskiej Nocy Muzeów.
Oprócz bezpłatnego zwiedzania zabytków i instytucji kultury, przygotowano też serię koncertów poświęconych wielokulturowości naszego
miasta:
18.00 – Kameralny Chór „Sacrum” wystąpi w Katedralnej Cerkwi
Prawosławnej przyulicy Słowackiego
19.30 – koncert klezmerski w wykonaniu zespołu NeoKlez, który
odbędzie się w dawnej Wielkiej Synagodze (obecnie Miejska Biblioteka
Publiczna wPiotrkowie Trybunalskim)
21 – koncert i pokaz polskich tańców ludowych w Centrum idei „Ku
Demokracji”, przygotowany przez Centrum Kultury Młodych zŁodzi
22.30 – koncert organowy w kościele Farnym poświęcony twórczości
Bacha, który wykonana Michał Markuszewski (Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina).
Bezpłatne zwiedzanie zabytków wgodz.18 –22.
MUZEUM WPIOTRKOWIE
Muzeum zaprasza jutro (12 maja) na wernisaż wystawy „Pies w kulturze
łowieckiej”. Początek ogodzinie16.
KINO HELIOS
12.05.2017 –18.05.2017
PREMIERY:
DUDI CAŁA NAPRZÓD –dubbing, b. o. –10:30,13:00,17:30

OBCY: PRZYMIERZE –napisy, USA, od15 lat
–10:45*,13:15**,16:00***,19:00****,21:45*****
*brak seansu wdniu17.05. oraz18.05.
**seans wdniu12.05. ogodz.11:45
***seans wdniu12.05. ogodz.14:45
****seans wdniu12.05. ogodz.17:30
*****seans wdniu12.05. ogodz.20:15
FILMY TYGODNIA:
STRAŻNICY GALAKTYKI2– napisy, USA, od15 lat
–18:00*,21:00**
*seans wdniu18.05. ogodz.18:30
**seans wdniu18.05. ogodz.21:30
3D STRAŻNICY GALAKTYKI2– napisy, USA, od15 lat
–13:30,19:30
STRAŻNICY GALAKTYKI2– dubbing, USA, od15 lat
–10:15*,15:00 *seans wdniu18.05. ogodz.11:00
3D STRAŻNICY GALAKTYKI2– dubbing, USA, od15 lat
–12:00*,16:30 *seans wdniu18.05. ogodz.10:00
UCIEKAJ! –napisy –USA, od15 lat –19:45**brak seansu
wdniu17.05.
SZYBCYIWSCIEKLI8 –napisy, USA, od15 lat –18:30*,21:30**
*brak seansu wdniu18.05. **seans wdniu18.05. ogodz.20:00
SZATAN KAZAŁ TAŃCZYĆ –Polska, od15 lat –22:00
FILMY DLA DZIECI:
RIKO PRAWIE BOCIAN –dubbing, USA, b. o. –10:00,15:30
DZIECIAK RZĄDZI –USA, b. o. –11:30*,14:00,16:15
*brak seansu wdniu12.05. oraz17-18.05.
KULTURA DOSTĘPNA:
LAS4 RANO –Polska, od15 lat –18:00**seans tylko wdniu18.05.
KINO KONESERA:
ZNURTEM ŻYCIA –USA, od15 lat –19:45**seans tylko
wdniu17.05.
MARATON FILMOWY:
MARATON OBCEGO –23:00*
*seans tylko wdniu12.05.
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rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 700 tysięcy
złotych, a tym samym wartość uszczuplenia z tytułu niezapłaconego podatku to blisko 880 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszy zarzuty paserstwa akcyzowego. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia
wolności do lat 3. Zatrzymany 42-latek był już wielokrotnie notowany za podobne przestępstwa oraz przestępstwa
określone w kodeksie karnym. źródło KMP

Nowe wladze klubu HDK PCK

Pod koniec kwietnia odbyło się w siedzibie klubu zebranie
sprawozdawczo - wyborcze krwiodawców klubu HDK
PCK w Piotrkowie Tryb.
Na nową czteroletnia kadencję wybrano: Prezes klubu - HalinaAłaszewska wiceprezes Sebastian Prus, sekretarz Gertruda
Bochenek, skarbnik Antoni Sroczyński, członkowie zarządu
Mieczysław Paweł Rózga , Grzegorz Kuliś.

Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy byli wraz z nami
w tak trudnych chwilach
oraz uczestnikom uroczystości pogrzebowych
mojego TATY

TADEUSZA WOJTYSIAKA
składa
PiotrWojtysiak
z Rodziną

ISSN 1734-9540
redakcja nie zwraca

reklama@ziemiapiotrkowska pl

Pełna wersja elektroniczna wydań Ziemi Piotrkowskiej
www.ziemiapiotrkowska.pl

