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Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska 

W ostatni piątek o godzinie 14. 32 dyżurny oficer w Komendzie Powiatowej Straży Po-
żarnej otrzymał zgłoszenie, że pali się dach centrum handlowego Glicner, przy ulicy 
Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej.

Groźny 
pożar w centrum

poszukuje dynamicznych i kreatywnych osób

na adres Redakcji WGR
reklama@gazeta-wiesci.pl

Obsługa Ruchu 
Lotniczego 
i Turystycznego 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy,  Wyższa 
Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Między-
narodowych (WSKPiSM) w Warszawie otwiera  nową, uni-
kalną specjalizację - Obsługa Ruchu Lotniczego i Tury-
stycznego. Specjalizacja powstanie w ramach cieszących 
się dużą popularnością studiów filologicznych – Filologii 
angielskiej i Filologii hiszpańskiej.

Szerzej na str. 6.

Szerzej na str. 10
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Pracownik stacji diagnostycz-
nej sfałszował przegląd ciągnika 
rolniczego. W dowodzie rejestra-
cyjnym tego pojazdu wpisał, że 
jest sprawny chociaż go w ogóle 
nie widział. Ponadto, za wyko-
naną usługę przyjął dodatkową 
opłatę. Policjanci w tej sprawie 
zgromadzili odpowiednią doku-
mentację i przekazali ją proku-

Radomsko
Diagnosta łamał prawo

ratorowi. Prokurator zastosował 
wobec 33-letniego mieszkańca 
powiatu radomszczańskiego do-
zór policyjny. Zatrzymany naru-
szył przepisy kodeksu karnego, 
art. 228 (łapownictwo bierne), 
art. 271 (poświadczenie niepraw-
dy) i art. 231 (nadużycie funkcji). 
Diagnoście grozi kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności. 

Wjechała w przystanek
Pijany kierowca skody felicji wjechał w przystanek au-

tobusowy. Okazało się, że skodą kierowała Ukrainka, któ-
ra sama zgłosiła się na Policję.

6 czerwca kilka minut przed 
północą, policjanci otrzymali infor-
mację, że skoda felicja wjechała w 
przystanek autobusowy. Po dotar-
ciu Policji na miejsce, wskazanego 
samochodu już nie było. Jednak na 
jednym z parkingów funkcjonariu-
sze zauważyli skodę z uszkodzenia-
mi pokolizyjnymi. Policjanci szyb-
ko ustalili miejsce zamieszkania 
właściciela skody, lecz nikogo tam 
nie zastali. W niedługim czasie do 

Komendy Policji zgłosiła się oby-
watelka Ukrainy, która oświadczy-
ła, że to ona kierowała pojazdem. 
Razem z nią był właściciel skody 
- 42-letni mieszkaniec Tomaszowa. 
Obydwoje zostali przebadani na za-
wartość alkoholu. 33-letnia kobieta 
miała 3 promile w wydychanym 
powietrzu, zaś towarzyszący jej 
mężczyzna miał 2 promile alkoholu 
w organizmie. Policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia. 

Dwóch 23-latków wraca-
jących z dyskoteki spotkało na 
ulicy Słowackiego w Kamień-
sku nieznanego im 20-letniego 
mężczyznę. Między nimi wy-
wiązała się niezbyt przyjemna 
rozmowa. Następnie 20-latek 
zaatakował swoich napotkanych 
rozmówców siekierą i ranił jed-
nego z nich w głowę i plecy. Za-
atakowani mężczyźni odebrali 
siekierę napastnikowi, któremu 
jednak udało się uciec do po-
bliskich zabudowań. Pokrzyw-
dzeni 23-latkowie potrzebowali 

Napaść z siekierą w ręku
W Kamieńsku 20-letni piotrkowianin zaatakował sie-

kierą dwóch mężczyzn, ponieważ nieodpowiednio się do 
niego odezwali.

pomocy medycznej. Policjanci 
kryminalni ustalili kim był na-
pastnik. Okazał się nim 20–letni 
mieszkaniec Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Wyjaśnił, że napadł 
na dwóch nieznajomych, gdyż 
tamci nieodpowiednio się do 
niego odezwali.  Piotrkowianin 
przyznał się do zarzucanego mu 
czynu i poddał się dobrowolnie 
karze roku pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na 3 lata. 
Ponadto, w tym czasie nadzór 
nad jego zachowaniem będzie 
sprawował kurator.  

Oprócz  mercede-
sa, k tórym kierował, 
zniszczył jeszcze forda 
s-maxa, peugeota 307, 
forda focusa i samochód 
dostawczy. Kierowcą 
mercedesa okazał się 
mieszkaniec gminy Ła-
dzice, k tóry ma prawo 
jazdy od około t rzech 
tygodni. Był t rzeźwy. 
Jadący z nim pasażer zo-
stał ranny i przewiezio-
ny do szpitala. Jednak 
po udzieleniu pomocy 
medycznej, został zwol-
niony do domu. 

Zdarzenie to miało 
miejsce 10 czerwca na 
ulicy Krakowskiej w Ra-
domsku. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzą po-
licjanci zajmujący się wy-
jaśnianiem okoliczności 
zdarzeń drogowych. 

Dane statystyczne 
nie pozostawiają złu-
dzeń, osoby pomiędzy 
18 a 24 rokiem życia 
czyli tzw. młodzi kie-
rowcy są sprawcami 
co czwar tego zdarze-
nia w ruchu drogowym 
na terenie powiatu ra-
domszczańskiego. 

Młody kierowca 
skasował 5 samochodów

18-letni kierowca mercedesa jechał zbyt szybko i stra-
cił panowanie nad autem.  Nagle zjechał na lewy chodnik 
i uderzył w zaparkowane samochody. 

REKLAMA
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Tomaszów MazowieckiRadomsko



Wieści
28 czerwca 2012

�www.gazeta-wiesci.pl Relacje

- Niewątpliwie jednym z 
modnych kierunków jest za-
rządzanie o specjalności bez-
pieczeństwo i zarządzanie 
kryzysowe - mówi Mirosław 
Olszewski ze Społecznej Aka-
demii Nauk w Piotrkowie. De-
cydując się na ten kierunek 
można zdobyć wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa i umiejętności 
rozwiązywania problemów w 
sytuacjach zagrożenia i kryzy-
su.  Osoba, która skończy studia 
na tym kierunku może podjąć 
pracę m.in. w Kadrach Wojska 
Polskiego, Policji, Straży Gra-
nicznej, Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej oraz innych służbach 
państwowych i samorządowych 
lub w sektorze gospodarczym. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszy się także fizjoterapia. 
Absolwenci tego kierunku pra-
cują np. w przychodniach lekar-
skich, ośrodkach rehabilitacyj-
nych, medycznych gabinetach 
odnowy biologicznej czy w klu-
bach sportowych.

Te i inne kierunki są w ofer-
cie m.in. Społecznej Akademii 
Nauk w Piotrkowie, która jest w 
tym mieście stosunkowo młodą 
uczelnią wyższą. Pierwszy na-
bór do niej odbył się w zeszłym 
roku, ale mimo to uczelnia ma 
na swoim koncie wiele sukce-
sów. Dzięki przekształceniu 
w styczniu 2012 r. Społecznej 
Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości i Zarządzania w Spo-

Moda na bezpieczeństwo
Kierunków kształcenia na uczelniach wyższych jest ok. 
200. Jedne cieszą się większym, inne mniejszym zaintere-
sowaniem studentów. A jakie kierunki modne są w tym 
roku? 

łeczną Akademię Nauk, ranga 
uczelni znacznie wzrosła, a 

oferta kształcenia została po-
szerzona o studia podyplomo-

we. Szczegóły na stronie: www.
piotrkow.spoleczna.pl

Ar tyści wykonają co -
very różnorodnych piose -
nek. Każdy znajdzie coś 
dla siebie, ponieważ w ich 
programie są piosenki od 
Lady Gagi, poprzez Rihan-
nę, U2, Mirę Kubasińską , 
po Nirvanę czy Jimiego 
Hendr ixa.

- Pierwszy raz spotka-
l iśmy się ponad rok temu, 
jednak koncer t udało nam 
się zagrać dopiero 9 marca. 
Już wtedy wiedziel iśmy, 
że nie będzie on naszym 
ostatnim wspólnym wystę -
pem – mówi Katarzyna Ka-
mińska, wokalistka.

Koncer t odbędzie się 29 
czerwca (piątek) o godz. 
20.00 w Piwiarni Warki 
Rock’n’Roll w Piot rkowie 
Trybunalskim, ul. Wojska 
Polskiego 63. Wstęp wol-
ny.

Piotrków Trybunalski

Koncert akustyczny w „Warce”
Z okazji zakończenia roku 
szkolnego w Piwiarni Warki 
„Rock’n’Roll” odbędzie się 
koncert akustyczny Kata-
rzyny Kamińskiej i Mariu-
sza Błocha “Bluesmana”.

W

W
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Rawa Mazowiecka

Złodzieje 
aresztowani
Sprawcy rozboju i dwóch włamań w gminie Biała Rawska 
trafili do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w 
Rawie Mazowieckiej.

W nocy z 27 na 28 maja 
dwóch zamaskowanych męż-
czyzn dokonało rozboju na te-
renie ośrodka zarybieniowego 
w gminie Biała Rawska. Weszli 
oni przez okno do budynku go-
spodarczego, związali pracow-
nika i skradli laptopa i telefon 
komórkowy. Jak wynika z usta-
leń Policji, dwie noce wcześniej 
prawdopodobnie ci sami męż-
czyźni włamali się do dwóch 
domów na terenie tej gminy. Z 
jednego z domów skradli odzież 
sportową, pieniądze, 2 szable 
ozdobne i suplementy diety, a 
z drugiego zabrali szkatułkę ze 
srebrną i złotą biżuterią o war-
tości około 3 000 złotych. 31 
maja policjanci zatrzymali pię-
ciu mężczyzn w wieku od 19 do 
30 lat. Jeden pochodził z terenu 
Radomia, pozostali to miesz-

kańcy powiatu rawskiego. Jak 
się okazało, dwóch z nich było 
sprawcami rozboju i włamań, 
zaś pozostali to kierowcy, którzy 
przywozili ich na miejsce prze-
stępstwa i pomagali w ucieczce. 
Policjanci odzyskali część skra-
dzionych przedmiotów, między 
innymi jedną szablę, pieniądze, 
jednostkę broni, lunetę, odzież. 
Pozostałe przedmioty zostały 
najprawdopodobniej już sprze-
dane. 

2 czerwca Sąd Rejonowy w 
Rawie Mazowieckiej zastoso-
wał wobec sprawców rozboju 
(19-latka i 21-latka) tymczaso-
wy areszt.  25-latek za udział w 
dwóch włamaniach poddał się 
bezwzględnej karze pozbawie-
nia wolności na rok i 3 miesiące, 
a wobec 21-latka sąd zastosował 
dozór policyjny. 

Piotrków Trybunalski 

Ukradli samochód
Piotrkowscy policjanci zatrzymali złodziei mitsubishi i 
odzyskali skradzione auto. 

10 czerwca KMP została 
poinformowana o kradzieży 
auta z ulicy Wysokiej. Poli-
cjanci wspólnie ze Strażnika-
mi Miejskimi zauważyli na 
ulicy Broniewskiego jadące za 
sobą mitsubishi i fiata cinqe-
ciento.  

Wygląd mitsubishi odpo-
wiadał skradzionemu samo-
chodowi. Funkcjonariusze 
natychmiast podjęli pościg 
za ewentualnymi sprawcami 
kradzieży. Po pewnym czasie 
kierowca mitsubishi wyszedł 
z auta i zaczął uciekać w stro-
nę ogródków działkowych. 
Jednak stróże prawa szybko 
zatrzymali uciekiniera. Oka-
zał się nim 28-letni piotrko-
wianin. Kilka minut później 

funkcjonariusze patrolu wspo-
magającego zatrzymali też 
28-letniego kierowcę fiata. 
Podczas kontroli samochodów, 
policjanci znaleźli we fiacie 
odtwarzacze CD, głośniki i 
piłę do cięcia kostki brukowej, 
które pochodziły z przestęp-
stwa. 

Obydwaj mężczyźni zosta-
li zatrzymani w policyjnym 
areszcie do wytrzeźwienia i 
wyjaśnienia. Jeden miał pra-
wie 1,5 promila alkoholu w 
organizmie, a drugi ponad 2 
promile. 28-latkowie usłyszeli 
zarzuty kradzieży i kradzieży 
z włamaniem, za co  grozi kara 
do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. 

Umieszczenie ogólnodostęp-
nego zestawu urządzeń do ćwi-
czeń siłowych, obok praktycznie 
gotowego basenu pływackiego, 
wpisuje się w przyjętą strategię 
rozwoju miasta ,,w to mi graj” 
- zapewnia Wojciech Skoczek. 
Urządzenia te zostały solidnie 
wykonane i tak dobrane, żeby 
można było na nich ćwiczyć 
wszystkie grupy mięśni. Ćwicząc 
na tych przyrządach pokonuje-
my tylko ciężar własnego ciała. 
Zestaw tych urządzeń został 
starannie przemyślany a każde 
zaopatrzone w szczegółową in-
strukcję jak ćwiczyć, jakie grupy 
mięśni i, które stawy biorą udział 
w tym ćwiczeniu. W regionie jest 
to pierwsza tego typu ścieżka, 
notujemy duże zainteresowanie 
ościennych miast. Dobrze, że 
Gazeta Regionalna chce naszą 
inicjatywę spopularyzować - do-
daje burmistrz. Zapytani o opinie  
na temat tej ścieżki, mieszkańcy 
chwalą władze miasta i w tym 
przypadku jest to chyba w pełni 
zrozumiałe.

 Mat

Rawska 
ścieżka 
zdrowia
Dobra lokalizacja nad rawskim zalewem, wzdłuż sosnowego lasu, to niewątpliwy walor 
nowo wybudowanej ścieżki zdrowia. O działaniach prozdrowotnych miasta, rozmawia-
my ze spotkanym na ścieżce z-cą burmistrza Rawy Mazowieckiej Wojciechem Skocz-
kiem.

REKLAMA

Warte spopularyzowania
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Laureatem konkursu zo-
stała Aneta Nurkowska, 
uczennica Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Rozprzy. Fi-
nalistka oprócz obrazu, za-
prezentowała filmik, w któ-
rym dominował świat wojny,  
głodu, klęsk żywiołowych, 
zamieszek. 

Wyróżniona została także 
praca Joanny Kieszczyńskiej 
z Zespołu Szkół św. Jana Bo-
sko w Piotrkowie. Organiza-
torem konkursu był Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 w Piotrkowie pod kie-
rownictwem Danuty Piątek, 
nauczycielki przedmiotów za-
wodowych tej szkoły. - Pomy-
słodawcą konkursu byli sami 
uczniowie. Jesteśmy pierwszą 
szkołą w powiecie piotrkow-

Konkurs pt. „Świat w młodych oczach”, skierowany do 
gimnazjalistów z terenu powiatu piotrkowskiego, został 
już rozstrzygnięty. Przedmiotem prac była dowolna in-
terpretacja graficzna hasła: Jak postrzegasz dzisiejszy 
świat?

Świat 
w młodych 
oczach

skim, która w roku szkolnym 
2011/12 wprowadziła nowy 
kierunek kształcenia: technik 
cyfrowych procesów graficz-
nych – mówi Danuta Piątek. 
- Mam nadzieję, że konkurs 
mający na celu rozpowszech-
nianie zastosowania grafiki 
komputerowej wśród mło-
dzieży, będzie organizowany 
cyklicznie i stanie się tradycją 
naszej szkoły – dodaje.

Uroczyste wręczenie na-
gród  odbyło się 15 czerwca 
w Ośrodku Działań Arty-
stycznych przy ul. Sieradz-
kiej 8 w Piotrkowie. Tam też, 
można obejrzeć wystawę prac 
uczestników konkursu.

JP

Piotrków Trybunalski 

Połasili 
się na studzienki
Policjanci z Wydziału Wywiadowczego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli co 
najmniej 8 kanalizacyjnych kratek, żeby je później sprzedać na skupie złomu. 

Złodzieje wpadli w ręce Po-
licji przypadkowo, gdyż wzbu-
dzili zainteresowanie stróży 
prawa, gdy pchali ulicą Wojska 
Polskiego wózek z metalowymi 
elementami. Szybko wyszło na 

jaw, że duet przewozi porozbi-
jane na drobne elementy kratki 
kanalizacyjne. 25- i 38-latek 
zostali zatrzymani. Zakład wo-
dociągów wycenił straty na co 
najmniej 3600 złotych. Śledczy 

przypuszczają, że nie był to jed-
nostkowy występek sprawców. 
W przeszłości byli już notowa-
ni. Grozi im za to kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Rozprza

REKLAMA
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Do akcji gaśniczej od razu 
zadysponowano I-wszy zespół 
z podnośnikiem hydraulicz-
nym,  jak się później okaza-
ło słusznie uważając,  że bę-
dzie on niezbędny. Następnie 
wprowadzano kolejne samo-
chody z powiatowej jednost-
ki - łącznie w ilości sześciu 
samochodów. Po przyjeździe 
pierwszych zastępów stwier-
dzono, że faktycznie pali się 
dach Centrum. 

Zlokalizowano pożar na 
poddaszu, gdzie było duże 
zadymienie. Znacznym 
utrudnieniem były zaparko-
wane samochody osobowe, 
które znajdowały się przed 
feralnym budynkiem. Policja, 
która równolegle przystąpiła 
do działań odgrodziła teren 
wyłączając go z ruchu dro-
gowego oraz zapewniła usu-
nięcie samochodów, których 
właściciele nie pojawili się. 
Te samochody były wywożo-
ne na samochodach pomocy 
drogowej. 

Działania Straży Pożar-
nej prowadzone były z pod-
nośnika hydraulicznego oraz  
wewnątrz budynku przy uży-
ciu aparatów powietrznych, 
zapewniających oddychanie, 
stąd konieczność częstych 

Skuteczna akcja

zmian strażaków uczestniczą-
cych w bezpośredniej walce z 
ogniem.

W całej akcji gaśniczej 
łącznie brało udział czterdzie-
stu strażaków. W działaniach 
tych udział wzieli także stra-
żacy ochotnicy z Ochotniczych  
Straży Pożarnych z terenu po-
wiatu - z jednostek z Białej 
Rawskiej oraz Cielądza.

Okazało się, że wszystkie 
hydranty były sprawne,  za-
opatrzenie w wodę do celów 
gaśniczych było właściwe. Na 
szczęście nikt z osób fizycz-
nych nie ucierpiał w wyniku 
tego pożaru. Jednak, przez 
cały czas, akcji towarzyszy-
ła karetka pogotowia z pełną 
obsadą. Gdyby nie fakt, że 
doszło do strat finansowych, 
które zostały ocenione na 
sumę około 270 tys zł. a tak-
że do wyłączenia zapewne 
na dłuższy czas z eksploata-
cji części budynku, w której  
mieściła się popularna szkoła 
językowa Dialog, można by 
uznać, że to były ćwiczenia.

Wszystkie służby biorące 
udział w akcji wywiązały się 
ze swoich zadań.

Pożar został ugaszony o 
godzinie 17.51.

MAT

W ostatni piątek o godzinie 14.32 dyżurny oficer w Ko-
mendzie Powiatowej Straży Pożarnej otrzymał zgłosze-
nie, że pali się dach centrum handlowego Glicner, przy 
ulicy Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej.

Groźny pożar w centrum

Podziękowanie
 Wszystkim jednostkom Straży Pożarnej, funkcjonariuszom Policji, 
ekipie Pogotowia Ratunkowego za bardzo szybką, sprawną i skuteczną akcję 
ratunkową podczas pożaru Centrum Handlowego GLICNER oraz pracownikom 
i przyjaciołom za pomoc w zabezpieczaniu i usuwaniu skutków pożaru

Serdecznie dziękujemy Barbara i Jerzy Glicner.W
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Na wyższych uczelniach 
kształci się prawie 2 miliony stu-
dentów na ponad 200 kierunkach. 
Najwięcej studentów studiuje 
na kierunkach ekonomicznych, 
administracyjnych, społecznych  
oraz pedagogicznych. Obecni 
maturzyści stoją przed trudnym 

Uczelnia państwowa czy prywatna?

Szkolnictwo wyższe rozwija się w Polsce dynamicznie. Obecnie w kraju funkcjonuje 470 uczelni, w tym 132 uczelnie 
publiczne i 338 niepublicznych. Którą z nich wybrać?

wyborem uczelni: państwowa 
czy prywatna? Studia dzienne, 
wieczorowe czy może zaoczne? 
Rekrutacja już trwa, więc czas 
nagli. Uczelnie publiczne cieszą 
się niewątpliwie dużą renomą, 
mają długą tradycję i są dzięki 
niej rozpoznawalne przez pra-

codawców. Atutem uczelni pań-
stwowych jest także fakt, że są 
one bezpłatne. Mimo to, szkoły 
prywatne z powodzeniem rywa-
lizują z najlepszymi uczelniami 
państwowymi. 

Zaletą większości uczelni 
prywatnych są nowatorskie me-

tody kształcenia i nacisk na jego 
praktyczny aspekt. W obu typach 
uczelni jest taka sama liczba go-
dzin zajęć, podobne wymagania i 
często ci sami wykładowcy. 

O polskich maturzystów za-
biegają także uczelnie zagranicz-
ne, dla przykładu w Niemczech 
studiuje ok. 15 tys. Polaków. Cza-
sy, kiedy dyplom uczelni wyższej 
niezależnie od kierunku kształ-
cenia, otwierał furtkę do kariery 
zawodowej, już minęły.  Dlatego 
też, oprócz wyboru uczelni bar-
dzo istotny jest kierunek  stu-
diów, który powinien być dosto-
sowany do potrzeb rynku pracy 
oraz predyspozycji i zaintereso-
wań studenta. Ostatnio możemy 
zauważyć tendencję studiowania 
jednocześnie dwóch różnych 
kierunków: pierwszy, który ma 
zapewnić w przyszłości dobrze 
płatną pracę, a drugi zgodny ze 
swoimi  zainteresowaniami.

Z tego wynika, że nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, która uczelnia jest lepsza? 
Wybór uczelni i kierunku kształ-
cenia jest sprawą indywidualną. 
Ważne jest przede wszystkim to, 
aby czas studiów wykorzystać 
jak najlepiej.

JP

REKLAMA

REKLAMA
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Wg raportu Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej stopa 
bezrobocia wśród ludzi młodych 
w IV kwartale 2011 r. wynosiła 
aż 26,5% . Jest ona przeszło 2,5-
krotnie wyższa w stosunku do 
pozostałych osób w wieku pro-
dukcyjnym. W 2011 r. w porów-
naniu do 2010 r., spadek liczby 
młodych bezrobotnych odnoto-
wano w 14 województwach, zaś 
wzrost liczby bezrobotnych do 
25 r. ż. wystąpił w 2 wojewódz-
twach, w tym w łódzkim. Stopa 
bezrobocia młodzieży w Polsce 
jest również wyższa od średniej w 
Unii Europejskiej (22,1%).  Tym 
bardziej wybór odpowiedniej 
ścieżki kształcenia jest ważny. 
Gwarancji na znalezienie pracy 
nie da nam nikt, ale bez wątpienia 
wykształcenie dostosowane do 
wymogów rynku pracy zwiększa 
szanse zatrudnienia. 

Zdaniem ekspertów, zapo-
trzebowanie rynku pracy za 
kilka lat będzie głównie na in-

Matura 
i co dalej?
Wyniki egzaminu dojrzałości będą znane lada dzień.  Ale 
co dalej? Możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej przez 
absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej jest wiele. Po-
cząwszy od szkół policealnych, w których matura nie jest 
wymagana, aż po uczelnie wyższe. Jest to niewątpliwie 
bardzo ważna decyzja, gdyż sytuacja na rynku pracy nie 
jest dobra. 

żynierów nauk ścisłych, (np. 
elektrotechników, automatyków, 
budowlańców), doradców bizne-
sowych i finansowych, lekarzy i 
specjalistów od ochrony zdrowia 
oraz gerontologów. Nieoceniona 
będzie również znajomość przy-
najmniej dwóch języków obcych. 
Poszukiwani będą też absolwenci 
szkół zawodowych, posiadający 
wiedzę z zakresu najnowszych 
technologii i nieustannie podno-
szący swoje kwalifikacje.

Wybór odpowiedniej szkoły 
jest ważny, jednak nie zapomi-
najmy o tym, że tak naprawdę w 
dzisiejszych czasach to dopiero 
początek kształcenia, tzw. kształ-
cenia ustawicznego. Nieustanny 
rozwój cywilizacyjny powoduje, 
że nasza wiedza szybko się dez-
aktualizuje. Dlatego też musimy, 
czy to w postaci szkoleń, kursów, 
wykładów czy też studiów pody-
plomowych, uczyć się przez całe 
życie, by sprostać wymaganiom 
rynku pracy.  JP

REKLAMA
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W przeciągu ostatnich kil-
ku lat liczba szkół policealnych 
w Polsce znacznie wzrosła, a 
nauka w nich cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. 
Do szkół policealnych uczęsz-
czają nie tylko  osoby, które nie 
dostały się na studia, ale także 

Szkoły policealne na topie
Jeszcze do niedawna były traktowane jako ostateczność. Obecnie negatywna 

opinia o nich odchodzi powoli w niepamięć. O czym mowa? O szkołach police-
alnych.

absolwenci uczelni wyższych 
pragnący przekwalifikować 
się. 

Jednak, w związku z refor-
mą szkolnictwa zawodowego i 
nową klasyfikacją zawodów, w 
szkołach policealnych uległa 
zmianie możliwość kształce-

REKLAMA

Wieści edukacyjne

nia w wielu zawodach. 
Szkoły policealne 
dzielą się na publicz-
ne, niepubliczne oraz 
niepubliczne z upraw-
nieniami szkół publicz-
nych. Długość nauki w 
nich uzależniona jest 
od danego kierunku (od 
1 do 2,5 roku). Atutem 
tych szkół jest krótka 
ścieżka do zdobycia 
kwalifikacji zawodo-
wych i szeroki wachlarz 
kierunków kształcenia. 

Szkoły policealne 
przywiązują dużą wagę 
do wiedzy praktycznej, 
która z pewnością przy-
da się w przyszłej pracy. 
Rekrutacja przeprowa-
dzana jest w różnych 
terminach, w więk-
szości zaczyna się w 
maju.  Niektóre szkoły 
przeprowadzają dodat-
kowo nabór zimowy, tj. 
w styczniu i w lutym. O 
zakwalifikowaniu z re-
guły decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

P o d s u m o w u j ą c , 
trafny wybór szkoły 
policealnej jest szansą 
na szybkie zdobycie po-
szukiwanego zawodu

JP

REKLAMA

REKLAMA
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Uruchomienie nowej specja-
lizacji właśnie w ramach Filo-
logii angielskiej i hiszpańskiej 
jest elementem strategii uczel-
ni, która chcąc zapewnić swoim 
absolwentom nowe możliwości 
zatrudnienia, kładzie nacisk na 
praktyczną znajomość języka. 
Obok przedmiotów typowo fi-
lologicznych, student wybiera 
różne specjalizacje np. bizne-
sową, turystyczną oraz w za-
kresie obsługi ruchu lotnicze-
go. Absolwent tego kierunku 
zdobywa nie tylko umiejęt-
ności lingwistyczne i wiedzę 
kulturoznawczą, lecz zyskuje 
także przygotowanie do wy-
branych zawodów, w których 
znajomość języków obcych jest 
nieodzowna. A właśnie takich 
absolwentów poszukują praco-
dawcy.

Należy dodać, że absolwen-
ci obu filologii będą posiadać 
biegłą znajomość dwóch ję-
zyków obcych (angielskiego i 
hiszpańskiego). Zajęcia prowa-
dzone są również przez native 
speakers. W przypadku Filo-

Obsługa Ruchu Lotniczego i Turystycznego 
– atrakcyjna specjalizacja na filologii

logii hiszpańskiej, znajomość 
języka hiszpańskiego nie jest 
konieczna do podjęcia studiów.

Powstanie nowej specjaliza-
cji – Obsługa Ruchu Lotniczego 
i Turystycznego, jest odpowie-
dzią na badania rynku pracy. W 
ciągu najbliższych lat wzrośnie 
zapotrzebowanie na absolwen-
tów wyżej wymienionego kie-
runku, gdyż rynek przewozów 
lotniczych w Polsce ostatnio 
ulega bardzo dynamicznemu 
rozwojowi. Powstają nowe por-
ty lotnicze, a istniejące są roz-
budowywane. Wokół lotnisk 
wyrastają hotele i centra bizne-
sowe, a swoje przedstawiciel-
stwa w Polsce otwierają nowe 
linie lotnicze. Absolwenci mają 
szansę na podjęcie pracy w śro-
dowisku międzynarodowym 
jako naziemna obsługa pasaże-
ra, personel lotniczy, pracow-
nicy przedstawicielstw linii 
lotniczych, biur turystycznych 
i hoteli. Uczelnia nawiązuje 
kontakt z pracodawcami, także 
w zakresie praktyk dla studen-
tów.

Oprócz Filologii angielskiej 
i hiszpańskiej uczelnia oferuje: 
Filologię japońską, Pedagogi-
kę jak również Politologię w 
wielu atrakcyjnych specjal-
nościach (np. Dziennikarstwo). 
WSKPiSM istnieje od 2005r. i 
jest akademicką uczelnią nie-
państwową z uprawnieniami 
wyższej uczelni państwowej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy,  Wyższa 
Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Między-
narodowych (WSKPiSM) w Warszawie otwiera  nową, uni-
kalną specjalizację - Obsługa Ruchu Lotniczego i Tury-
stycznego. Specjalizacja powstanie w ramach cieszących 
się dużą popularnością studiów filologicznych – Filologii 
angielskiej i Filologii hiszpańskiej.

Uczelnia posiada dogodną 
lokalizację w samym cen-
trum Warszawy przy stacji 
metra Centrum. Kadrę stano-
wią wykładowcy Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Szkoły 
Głównej Handlowej i innych 
znanych ośrodków akademi-
ckich. Uczelnia oferuje studia 
w systemie stacjonarnym i 

niestacjonarnym. 
Dodatkowe informacje 

można uzyskać na stronach 
internetowych: www.wskpism.
edu.pl, www.wssmia.edu.pl, 
dzwoniąc pod numery telefo-
nu: (22)255-39-57, (22)255-39-
56 lub pisząc maila na adres: 
rekrutacja@wssmia.edu.pl.

REKLAMA

REKLAMA
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Piotrków Trybunalski

W

Należy podkreślić, 
że o otrzymaniu takiego 
stypendium nie decydu-
je jedynie średnia ocen. 
Istotna jest również pra-
ca naukowo-badawcza, w 
tym czynne uczestnictwo 
w konferencjach nauko-
wych oraz działalność na 
rzecz Uczelni oraz środo-
wiska. W moim przypad-
ku jest to przede wszyst-
kim praca w Studenckim 
Kole Naukowym Promo-
wania Myślenia Obywa-
telskiego mająca na celu 
zaktywizowanie nie tylko 
studenckiej braci, ale i 
społeczeństwa Piotrkowa 
i okolic. Jednym z głów-
nych obszarów naszych 
działań są prawa człowie-
ka, dlatego we współpracy 
z Amnesty International 
przeprowadzamy akcje 
pisania listów w sprawie 
więźniów sumienia, za-
równo na terenie Uczelni 
jak i poza nią. Organizu-
jemy też „Piotrkowskie 
Konkursy Wiedzy o Spo-
rcie”.

Na zakończenie chciał-
bym również podzielić się 
pewną ref leksją. Niewąt-
pliwie, otrzymane stypen-
dium jest dla mnie czymś 
istotnym i zaszczytnym, 
ale mam również świa-
domość tego, że miałem 
możliwość poznania wielu 
ciekawych osób ze świata 
nauki i polityki, nabycia 
bezcennego doświadcze-
nia, które z pewnością 
przyda się w dalszej pracy 
już po studiach.

Więc – z której strony 
nie spojrzeć – same suk-
cesy. No i jeszcze zbliżają 
się wakacje.

Oskar Kuliński

Uwag kilka 
o stypendium ministra
Zbliża się koniec roku akademickiego, warto więc mieć na uwadze, że edukacja przyno-
si poza dobrym samopoczuciem również wymierne efekty finansowe, jeśli oczywiście 
student podejdzie do problemu z odpowiednią powagą. Wiem o tym doskonale, gdyż 
pod koniec 2011 roku wraz z czterema innymi studentami Wydz. Filologiczno-Historycz-
nego, zostałem uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wieści 
Uniwersyteckie

Studia to czas przezwycię-
żania własnych słabości, wiele 
godzin spędzonych nad notat-
kami, kolokwia, egzaminy i 
związany z nimi stres. Czyżby? 
Niewątpliwie tak, ale nie przede 
wszystkim. W międzyczasie 
zawieramy nowe znajomości, 
przyjaźnie na całe życie a w 
szczególności jesteśmy boha-
terami chwil, które na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. 
Carpe diem - stara dewiza Ho-
racego, czy słowa z piosenki 
zespołu Lombard „przeżyj to 
sam...”, to motta przyświeca-
jące niejednemu studentowi 
Uniwersytetu Jana Kochanow-

Carpe diem 
w Piotrkowie Trybunalskim

Konferencję otworzyli: dr 
Janusz Budziński, prodziekan 
Wydz. Filologiczno-Historycz-
nego i zarazem opiekun SKHN 
„KLIO”, oraz mgr Krzysztof 
Wiączek, dyrektor muzeum. 
Głos zabrał również nieza-
wodny przyjaciel studentów 
i nestor piotrkowskiej historii 
prof. Edward Alfred Mierzwa. 
Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło dra Jacka Bonarka, 
wicedyrektora Instytutu Histo-
rii UJK. W konferencji wzię-
li udział prelegenci z takich 
ośrodków jak: Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Akademia Humanistyczna 
w Pułtusku, Uniwersytet Opol-
ski, Akademia im. J. Długosza 
w Częstochowie oraz licznie 
reprezentowany Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Program konferencji był 
różnorodny, o czym świadczą 
chociażby tytuły referatów, np.: 
Społeczne organizacje kobiece 
w latach 1918-1939 (Aleksandra 
Piłat, UJK Kielce) Polka Oby-

watelka. Kobiety w Polityce II 
RP w świetle „Bluszcza” (Ewe-
lina Klimczak, UJK Kielce), 
Wiedza starożytnych o biegu 
Dunaju (nasz absolwent Jacek 
Majewski, doktorant Akade-
mii im. J. Długosza w Często-
chowie), Procesy czarownic w 
XVII-wiecznej Zielonej Górze 
(Aron Raszkiewicz, UJK Kiel-
ce), Po co historykowi tablicz-
ka mnożenia? (Maciej Kordas, 
UMCS).

Naszą Uczelnię reprezento-
wała trójka prelegentów: Agata 
Głodek, Monika Świdzińska i 
Piotr Sońta. Skupili oni swoją 
uwagę na tematyce związanej z 
wydarzeniami II wojny świato-
wej.

Po wystąpieniach nie zabra-
kło merytorycznych dyskusji. 
Konferencja była dobrą okazją 
do zaprezentowania swoich na-
ukowych zainteresowań oraz 
poszerzenia wiedzy.

Krzysztof Jałmużniak 

„Człowiek 
a historia”
Już po raz ósmy odbyła się studencko-doktorancka kon-
ferencja naukowa pod hasłem „Człowiek a historia”, zor-
ganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków 
„KLIO”. Obrady odbyły się w dniach 23-24 maja 2012 
roku. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w piotr-
kowskim Muzeum, natomiast drugi w Instytucie Historii 
UJK w Piotrkowie.

skiego. Chwytaj dzień nocą. W 
każdą środę o 20.00 na świat 
patrzymy przez różowe okulary 
w klubie Insomnia. Fuksówka, 
andrzejki, karnawał, walen-
tynki, wigilia wiosny żaków 
to kilka proponowanych recept 
na bezsenność. Szalone noce z 
darmowym wstępem, konkursy 
z nagrodami, piwo studenckie i 
wiele innych atrakcji, co tydzień 
specjalnie dla nas.

Party w akademiku, piknik 
na boisku czy grill na trybu-
nach to kronika piotrkowskiego 
studenta. 

Monika Świdzińska

W

W
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Grilluj z nami

¿


W

Sos barbecue
idealny do potraw z grilla
         Czas przygotowywania: 60 min 

         Danie dla: 3-4 osób 
Potrzebne składniki:
►100 ml ketchupu
►100 g ananasów razem z zalewą
►1 mała cebula
►1 ząbek czosnku
►50 ml sosu Worcestershire
►2 łyżeczki papryki chilli
►25 g cukru brązowego
►50 ml octu winnego

Sposób przygotowania:
Cebulę obieramy i kroimy w jak najdrobniejszą kosteczkę. Tak samo postępujemy z 
ananasem. Do rondelka z grubym dnem wsypujemy cukier, dodajemy cebulę i karme-
lizujemy cały czas wszystko mieszając. Następnie dodajemy ananasa i gotujemy dalej 
mieszając. Następnie dodajemy ketchup, przeciśnięty ząbek czosnku, sok z ananasa, 
sos Worcestershire i ocet. Podgrzewamy wszystko na niedużym ogniu aż sos zgęstnie-
je. Odstawiamy do ostygnięcia. Przed podaniem miksujemy wszystko na gładki sos. 
Smacznego!
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Warto przeczytać

  1. Tak sobie myślę...   Jerzy Sthur

  2. Pamiątkowe rupiecie - biografia Wisławy Szymborskiej

  3. Stażystka    Alford Mimi

  4. Pod niemieckimi łóżkami Justyna Polańska

  5. Upał    Marcin Ciszewski

  6. Cwane główki i chłopaki z drogówki Krzysztof Daukszewicz

  7. Poradnik pszczelarza  Mateusz Morawski

  8. Wielki relikiwie chrześcijaństwa Aleksandra Polewska

  9. Ta kobieta    Wallis Simpson

10. Piłsudski 1867-1935  Andrzej Garlicki  

Księgarnia               poleca:Księgarnia               

Jerzy Stuhr komentuje w 
„Tak sobie myślę...” aktualne 
wydarzenia polityczne w Polsce 
i Europie, czasem z przekąsem, 
a czasem bardzo serio śledzi 
wydarzenia sportowe. Ale naj-
więcej miejsca poświęca kultu-
rze. Pisze o swej karierze i swej 
aktorskiej misji, zastanawia się, 
co to znaczy być aktorem we 
współczesnym świecie. Mo-
mentami zamienia się nawet w 
krytyka filmowego i dogłębnie 
analizuje oglądane filmy. 

 A choroba? Oczywiście jest, 
ale jakby w tle. Jerzego Stuhra 
najbardziej zajmuje to, co za 
szpitalnymi oknami. Im bliżej 
końca książki, tym coraz dłuż-
sze odstępy między notatkami. 

Tak 
sobie myślę...

Zaznacza się w ten sposób po-
wrót aktora do życia zawodo-
wego, a tym samym zbliża się 
do końca ta niezwykła rozmowa 
Jerzego Stuhra z samym sobą i 
czytelnikiem równocześnie.

 O autorze
 Jerzy Stuhr – (ur. 1947 r.) je-

den z najpopularniejszych i naj-
bardziej wszechstronnych akto-
rów polskich, reżyser filmowy 
i teatralny, w latach 1972-1991 
związany z krakowskim Te-
atrem Starym, wykładowca 
krakowskiej PWST i rektor tej 
uczelni, jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród, członek 
Europejskiej Akademii Filmo-
wej przyznającej Felixy.

Jerzy Stuhr znów pisze! Wydawnictwo towarzyszy znane-
mu aktorowi w kontynuowaniu pracy literackiej. Po histo-
riach rodzinnych – wyznania osobiste, z trudnego czasu 
dla aktora. Gdy jesienią 2011 roku pojawiła się informa-
cja o poważnej chorobie Jerzego Stuhra, cała Polska 
wstrzymała oddech. Uwielbiany przez publiczność aktor 
rozpoczął walkę o życie... i zaczął pisać. W zeszycie po-
darowanym przez córkę niemal każdego dnia, w szpitalu 
i w domu, w każdej wolnej chwili spisywał swoje myśli, 
refleksje i obserwacje. Tak powstał niezwykły dziennik, 
który jest nie tylko zapisem walki, ale też świadectwem 
miłości do życia. We wszelkich jego przejawach.

Stadion Narodowy - miejsce 
ćwierćfinałowego meczu Pol-
ska-Niemcy.

 Sześćdziesiąt tysięcy kibi-
ców, wśród nich kanclerz i pre-
mier.

 Idealny cel.
 Panuje nieznośny skwar, 

ulice Warszawy są pełne kibi-
ców.

 Ci, którzy zamierzają roz-
pętać piekło, zrobią to teraz.

 Podinspektor Jakub Tysz-
kiewicz nie ma łatwego zada-
nia. To on odpowiada za bez-
pieczeństwo meczu. Problem w 
tym, że nie wiadomo, kto jest 
prawdziwym wrogiem.

 Czy narodowe bezpieczeń-
stwo wymaga ofiar?

 Jak daleko mogą posunąć 
się tajne służby, aby zrealizo-
wać swoje cele?

 Kto decyduje o tym, co jest 
najlepsze dla interesu państwa?

 Marcin Ciszewski stworzył 
w Upale na tyle wiarygodny 
scenariusz zamachu terrory-
stycznego, że najprawdopodob-
niej już jest pod stałą obserwa-
cją polskich służb specjalnych.

Upał

Rawa Maz. ul. Wyszyńskiego 5A

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
JUŻ W SPRZEDAŻY!

W
W
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Pamiętaj o  KLIMATYZACJI! Zanim będzie za gorąco!

REKLAMA

REKLAMA

W

W centrum Piotrkowa 
swój przystanek mieli uczest-
nicy rajdu samochodów elek-
trycznych Tallin – Monte-
Carlo 2012. Właśnie tutaj 
ustawiono metę etapu War-
szawa – Piotrków a następ-
nie start do etapu Piotrków 
– Kępno. Eko-auta podczas 
kilkugodzinnego postoju 
były obiektem zainteresowa-
nia miłośników motoryzacji i 
nie tylko. 

Uczestnicy rajdu dołado-
wując akumulatory samocho-
dów napędzanych prądem, 
zarazem promowali ekolo-
giczne auta. Pojazdy elek-
tryczne i hybrydowe stają się 
coraz popularniejsze, jednak 
mimo to, nie każdy z nas 
może sobie na nie pozwolić, 
z uwagi na ciągle stosunko-
wo wysoką cenę a także brak 
punktów do szybkiego ich 
doładowania. 

Eko-auta na Eko-Festynie
Odnawialne źródła energii, ekologiczne meble, ekolo-

giczna żywność, zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz 
samochody elektryczne, czyli Eko-Festyn w Piotrkowie.

Prezentacjom samocho-
dów elektrycznych towa-
rzyszył trwający tego dnia 
w Piotrkowie Eko-Festyn. 
Licznie przybyli uczestnicy 
festynu mogli m.in. obejrzeć 
urządzenia energii odnawial-
nej, spróbować żywności 
ekologicznej oraz zostawić 
zużyty sprzęt RTV i AGD. 
Swoje stoiska promocyjne 
mieli także dilerzy samocho-
dów.

Podczas imprezy został 
również rozstrzygnięty kon-
kurs plastyczny „Najciekaw-
szy pojazd ekologiczny XXI 
wieku”. Nagrody i wyróżnie-
nia dzieciom wręczyli Prezy-
dent Miasta Krzysztof Choj-
niak oraz Sekretarz Miasta 
Bogdan Munik. Imprezę 
zakończył koncert zespołu 
Yankiel Band.

JP
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Rak 22.06 – 22.07 
Przed tobą zmia-

ny i szansa na roz-
wiązanie zaległych 
spraw nie tylko 
finansowych. Moż-
liwe, że rozpoczniesz własną 
działalność lub zrobisz coś, o 
czym od dawna marzysz. Na 
horyzoncie nowa znajomość, 
która w przyszłości być może 
przerodzi się w coś poważniej-
szego. Zaangażuj się w to, co ci 
sprawia dużą satysfakcję.

Lew 23.07 – 23.08
P o z y t y w n y 

wpływ Jowisza 
spowoduje, że 
twoje plany i za-
mierzenia staną się 
teraz możliwe do zrea- l i -
zowania. Spraw pilnych do za-
łatwienia, nie odkładaj na póź-
niej. Zadbaj o swój wygląd dla 
lepszego samopoczucia. Swoim 
urokiem osobistym, wdziękiem 
i  miłą aparycją zwrócisz na sie-
bie  uwagę ważnych osób.

Panna 24.08 – 23.09
Czeka cię trochę 

niepowodzeń, ale się 
tym nie zniechęcaj. 
Zachowaj ostroż-
ność w planowaniu 
wydatków, gdyż masz tenden-
cję do rozrzutności i popadania 
w długi. Zwróć większą uwagę 
na swoje zdrowie. Możesz się z 
kimś zaprzyjaźnić, a nawet za-
kochać. Ta znajomość być może 
odegra ważną rolę w twoim życiu.

Waga 24.09-23.10
Osoby spod tego znaku mogą 

liczyć się ze zmiana-
mi. Wykorzystaj 
dobrą passę a może 
osiągniesz życiowy 
sukces. Szczęście 
ci sprzyja, a Wenus nastroi cię 
romantycznie. W najbliższym 
czasie czeka cię interesująca po-
dróż, podczas której nawiążesz 
serdeczną przyjaźń.

Skorpion 24.10 – 22.11
W życiu zawodo-

wym nie wszyst-
ko ułoży się po-
myślnie. Twoje 
obowiązki będą 
wymagały obecnie większego 
zaangażowania i dużej aktyw-
ności. Za sprawą Merkurego to 
dobry czas na większą lecz  roz-
ważnie podjętą inwestycję. Nie 
lekceważ dolegliwości dotyczą-
cych kręgosłupa i nóg.

Strzelec 23.11 – 21.12
W sprawach za-

wodowych i inte-
resach kieruj się 
swoją intuicją i 
wszystko załatwiaj 
samodzielnie. W finan-
sach poprawa. Dzięki dużej dy-
scyplinie wewnętrznej i dobrej 
organizacji pracy możesz wiele 
zyskać. Zwróć większą uwagę 
na swoje zdrowie. Jeśli jesteś 
osobą samotną, może poznasz  
kogoś na całe życie.  

 
Koziorożec 22.12 – 20.01
W pracy niespo-

dziewane zmiany 
kadrowe i szansa 
na awans. Kozio-
rożce w finansach 
będą mogły liczyć na po-
wodzenie i szczęście. W najbliż-
szym czasie przejściowe niepo-
rozumienia z partnerem. Wróć 
do ćwiczeń relaksujących lub 
długich spacerów w celu popra-
wienia kondycji fizycznej.

Wodnik 21.01 – 19.02 
Przed tobą w pra-

cy możliwy awans 
lub pomyślne roz-
poczęcie działal-
ności gospodarczej. 
W najbliższym czasie upo-
rządkujesz sprawy rodzinne i 
rozwiążesz istniejące proble-
my. Prawidłowe odżywianie i 
zwiększony ruch na świeżym 
powietrzu wpłyną na poprawę 
twojego zdrowia i lepszego sa-
mopoczucia.

Ryby 20.02 – 20.03
Poważnie traktuj 

sprawy zawodowe. 
Możliwe są cie-
kawe propozycje, 
które w przyszłości 
okażą się bardzo korzystne. Po-
staraj się załatwiać wszystko sa-
modzielnie kierując się intuicją. 
Więcej czasu poświęcaj bliskim 
ci osobom a relacje zacieśnią się.

Baran 21.03 – 20.04
Wykorzystaj pozytywny 

wpływ Wenus a życie poto-
czy się po twojej 
myśli. Poczujesz 
się pewniejszy w 
swoich przedsię-
wzięciach zarówno 
zawodowych jak i rodzinnych. 
W uczuciach sielanka. Wyjąt-
kowy okres na miłe spotkania 
towarzyskie i nawiązywanie no-
wych, ciekawych znajomości.

Byk 21.04 – 20.05
To dobry czas na rozkręca-

nie intratnych interesów. Wyko-
rzystaj tę szansę i 
zrealizuj swoje po-
mysły.

W stosunkach 
m ię d z y l u d z k i c h 
swoją uprzejmością  zdo-
będziesz uznanie i szacunek. 
Być może poznasz kogoś inte-
resującego na spotkaniu u zna-
jomych. Dbaj o zdrowie, gdyż 
przemęczenie i stres osłabiają 
odporność twojego organizmu. 

Bliźnięta 21.05 – 21.06
Przed Bliźniętami okazja 

na podjęcie pracy lub jej zmia-
nę. W życiu uczu-
ciowym harmonia 
i spokój. Idealny 
okres na wspólny 
wyjazd, a więc po-
łączenie przyjemności 
z wypoczynkiem. Dla samot-
nych bliźniąt to idealny czas na 
zawieranie nowych znajomości. 
Nie zaniedbuj swojego zdrowia 
i wykonaj badania kontrolne.

Wróżka Amanda  

Rozrywka
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Horoskop
 Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1 
do 9 w ten sposób, aby w każdym poziomym wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie, każda z 
cyfr wystąpiła tylko raz.

SUDOKU

Humor

Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
3 5 4 2 8 1 9 6 7

8 2 7 6 5 9 4 1 3

9 1 6 3 4 7 8 5 2

7 6 8 1 9 2 5 3 4

5 9 3 7 6 4 1 2 8

1 4 2 5 3 8 7 9 6

2 7 9 4 1 3 6 8 5

6 3 1 8 7 5 2 4 9

4 8 5 9 2 6 3 7 1

SUDOKU nr 5
6 8 1 9

2

9 2 6

4 6 8 7

1 5 9 4

5 7 3

5 7 3 6

2

1 5 7

Uczniowie w czasie prac ręcznych wykonują prace dowolne z 
drewna. Jeden struga łódkę, inny drewnianą łyżkę, tylko Fufalski 
struga listewki jak leci.
- A ty co robisz? - Pyta zdziwiony nauczyciel.
- Wiórki na podściółkę dla mojego chomika, psze pana...


Do pasażera w autobusie podchodzi kontroler. 
- Bilet poproszę! 
- Trzeba było sobie kupić w kiosku, albo u kierowcy. Ja nie sprze-
daję...


W domu wybuchł pożar. Żona z mężem wybiegli na ulicę czeka-
jąc na straż pożarną. 
- Nie ma tego złego... - Mówi żona. - Po raz pierwszy od dziesię-
ciu lat wreszcie wyszliśmy gdzieś razem...

W
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