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Ziemia Piotrkowska

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
z powodu śmierci

Matki
dla

Pana krzysztofa Chojniaka
Prezydenta Miasta Piotrkowa trybunalskiego
oraz całej Rodziny
kieruje

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

Powiat wesprze upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił drugi otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadania będą polegały na organizacji powiatowych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Piotrkowskiego oraz zawodów
sportowo – rekreacyjnych, w tym przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady
Władz Samorządowych”. Na ten cel w budżecie powiatu zarezerwowano kwotę
20.000,00 zł.
Drugim zadaniem będzie organizacja powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych m.in. w zakresie lekkoatletyki, biegów przełajowych, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, halowej piłki nożnej oraz unihokeja, na które przeznaczono 10.000,00 zł.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 lub
za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018” w terminie do 14 marca 2018 roku do godz.
15.30.
Szczegóły na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl.

Piotrków w... źródłach
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Miejska
Biblioteka Publiczna im. Adama
Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na promocję
książki Tomasza Matuszaka „Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w
źródłach archiwalnych”. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2018 r. o
godz. 17.00 w czytelni dla dorosłych
MBP, ul. Jerozolimska 29.

„Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w
źródłach archiwalnych” to publikacja
opracowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
w ramach projektu wydawniczego,
dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych. Swoją ideą
wpisuje się ona w obchodzony w
2017 r. Jubileusz 800-lecia Piotrkowa
Trybunalskiego.
Na ponad trzystu stronach bogato
ilustrowanego wydawnictwa ujęto
ponad dwieście dokumentów, fotografii, map i plakatów ukazujących w
przekrojowy oraz interesujący sposób
dziedzictwo historyczne miasta i jego
mieszkańców. Przedrozbiorowe
sejmy piotrkowskie, Trybunał Koronny, czy też ważny dla dziejów miasta
wątek legionowy, to tylko kilka przykładów z szerokiego zakresu zagadnień ukazanych za pośrednictwem
materiałów archiwalnych. Ciesząc
oczy widokiem starych dokumentów,

w omawianej książce odnaleźć
można również zarys dziejów miasta,
opisy jego tradycji archiwalnych, czy
też cenne wskazania dotyczące sposobów prowadzenia poszukiwań historycznych w zasobie piotrkowskiego
archiwum. Za pośrednictwem publikacji Czytelnicy będą mogli odbyć
historyczną podróż w czasie, przyglądając się temu w jaki sposób zmieniało się miasto i jak wyglądało życie
jego mieszkańców.

Tomasz Matuszak (ur. 1973 r.), doktor
nauk humanistycznych w zakresie historii (2008 r.), dyrektor Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (od 2006 r.), archiwista, historyk wojskowości, badacz dziejów
Piotrkowa Trybunalskiego i regionu
piotrkowskiego. Specjalizuje się w
ramach archiwistyki w metodyce
pracy archiwalnej, archiwoznawstwie oraz tematyce i zagadnieniach
zarządzania archiwami państwowymi i archiwami zakładowymi. W
ramach historii wojskowości zajmuje
się dziejami oręża polskiego w XX w.,
a w szczególności historią polskiego
lotnictwa wojskowego w latach 19181945. Autor ponad 200 publikacji o
charakterze naukowym i popularnonaukowym, z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki oraz historii wojskowości, a także regionalistyki piotrkowskiej.

CO? GDZIE? KIEDY?
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego
informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w Centrum
Idei „Ku Demokracji” przy Klasztorze Panien Dominikanek w
Piotrkowie Trybunalskim [wejście od ulicy Stronczyńskiego
(pl.Kościuszki) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo
– Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
KINO HELIOS
23 lutego – 01 marca 2018
Premiera:
Kobiety mafii – Polska, od 15 lat – 11:00*, 12:00, 13:15**,
14:00***, 15:00, 17:00****, 18:00, 20:00, 21:00
*brak seansu 28.02
**tylko 01.03
***brak seansu 01.03
****brak seansu 26.02 oraz 01.03
Jaskiniowiec – Wielka Brytania/Francja, od 7 lat – 10:00*,
12:00**,14:15***,18:30****
*brak seansu 28.02
**tylko 28.02
***25.02 oraz 28.02 seans o godz. 14:30
****26.02 oraz 28.02 seans o godz.17:30
Filmy tygodnia:
3D Czarna Pantera – napisy - USA, od 13 lat – 14:30
Czarna Pantera – napisy - USA, od 13 lat – 13:15*, 15:00**,
15:30***, 19:30****, 20:30

*brak seansu 28.02 oraz 01.03
**tylko 01.02***tylko 28.02
****tylko 26.02 oraz 28.02
3D Czarna Pantera – dubbing – USA, od 13 lat – 11:15*
*23.02 seans o godz. 11:30
Czarna Pantera – dubbing – USA, od 13 lat – 10:15*, 17:30**
*brak seansu 23.02
**26.02 seans o godz. 17:00
Nowe oblicze Greya - napisy - USA, od 15 lat – 10:30*,
11:45**, 12:00***, 13:00****, 16:30, 19:00, 20:45*****, 21:30
*tylko 01.03
**brak seansu 25.02, 28.02 oraz 01.03
***tylko 25.02
****tylko 28.02
*****seans 26.02 o godz. 21:00
Plan B – Polska, od 15 lat – 16:15*
*28.02 seans o godz. 12:30
Kino Konesera:
Wszystkie pieniądze świata - USA, od 15 lat – 18:30*
*tylko 26.02
Disaster Artist - USA, od 15 lat – 18:30*
*tylko 28.02.
Kultura Dostępna:
Habit i zbroja– Polska, od 13 lat – 13:00*, 18:00*
*tylko 01.03.
Filmowe Poranki:
Tęczowa Rubinka cz. 7 – dubbing b.o – 10:30*
*tylko 25.02
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